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ABSTRACT 

This study aims to investigate the effect of impact investing on portfolio performance. Extensive research has been 

conducted on the effect of Socially Responsible Investment on portfolio performance. However, the literature 

within impact investing is found to be rather scarce. Impact investing goes well beyond Socially Responsible 

Investments and the question of investor’s potentials to create financial and social return as a double bottom line, 

remains. There is no uniform definition of impact investing, precision in the term impact or acknowledged 

standardized metrics to evaluate companies’ impact. In an attempt to cover these matters, this thesis seeks to bring 

attention to the universe of impact investing and to examine the effect of impact screening on portfolio 

performance. Thus, it contributes to the ongoing discussion on how the additional element of impact affects 

portfolio performance. 

 

The study is conducted on the US market over a 12-year period starting from January 2008 to December 2019. 

The strategic impact objective of the portfolios is to contribute to the Global Agenda, through the UN Sustainable 

Development Goals (SDG). Due to the lack of a recognized methodology in the field for measuring companies’ 

impact, this thesis strives to create a credible impact screening model with the SDGs as a framework. The self-

constructed screening model aims to identify companies which creates positive, intentional and measurable impact 

value to the Global Agenda and is considered one of the main contributions to the impact investing literature. By 

creating sustainability scores, implementing impact multiples, and weighting the SDGs in accordance to their 

investability, the companies in the investment universe are assigned a total impact score. The study constructs 

impact portfolios with different SDG focus areas, namely: People, Planet and Prosperity. 

 

The portfolio performance is examined using the CAPM, the Fama and French three and five factor model and 

Carhart four factor model. The study finds evidence of an abnormal return ranging between 3,41%-4,53% annually 

using the Carhart alpha with significance at the 1% level for the three value-weighted top 10% impact portfolios. 

The results reveal the impact portfolios have outperformed S&P 500. However, the evidence of high abnormal 

returns is in a great extent influenced by the first part of the research period, from 2008-2011. Further, the study 

demonstrates how the impact portfolios provide some degree of downside protection during market downturns. 

The study concludes that the opportunities within impact investing are to a great extent influenced by the impact 

investor’s own preferences on impact focus, impact level and financial return. Evidence demonstrate that portfolios 

within People provides the investors with good opportunities and flexibility regarding their preferences, while still 

successfully gaining a double bottom line. However, investors holding portfolios within Planet and Prosperity, 

must to a greater extent evaluate a trade-off and prioritize aspects of impact and financial returns. 
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1 INNLEDNING  

I 2015 vedtok FN en ny global agenda for å møte sentrale globale utfordringer. En konkret handlingsplan ble satt 

for å sikre en bæredyktig fremtid for mennesker, jorden og velferd. Gjennom 17 bærekraftsmål (heretter SDG) 

demonstreres handlingsplanen og ambisjonsnivået til agendaen, med visjon om full implementering innen år 2030. 

De globale målene er ambisiøse og komplekse, og FN etterlyser og fremhever behovet for samspill mellom 

myndighetene, næringslivet, sivilsamfunnet og borgere (UN Development Programme, 2020).  

 

“We resolve to build a better future for all people, including the millions who have been denied the chance to lead 

decent, dignified and rewarding lives and to achieve their full human potential. We can be the first generation to 

succeed in ending poverty; just as we may be the last to have a chance of saving the planet. The world will be a 

better place in 2030 if we succeed in our objectives.” (UN General Assembly, 2015, s. 12).  

 

FN beskriver tiåret 2020-2030 som: «The decade of action». Siste oppdaterte utviklingsrapport for 

bærekraftsmålene viser likevel at den bæredyktige fremgangen går for langsomt (UNCTAD, 2019). En av de 

største utfordringene er at dagens finansiering ikke i stor nok grad er tilknyttet SDG målene behov til skalering og 

vekst. Det estimeres et finansieringsgap på USD 2,5-3 billioner årlig for å nå SDG målene (UN Secretary-General, 

2019). Derfor er det rettet en sterk oppfordring og streben etter å engasjere den private sektoren, hvor det 

argumenteres for at handlinger herfra kan ha en avgjørende rolle for å nå SDG målene innen 2030. En ytterligere 

skalering i privat kapital i tillegg til andre finansieringskilder ansees som nødvendig.  

 

Det økende fokus på en bærekraftig utvikling, har samtidig engasjert næringslivet. Årsrapporter gir vesentlig større 

plass til å formidle selskapets samfunnsansvarlige initiativ og tilretteleggelse til SDG. Flere selskap prioriterer 

bærekraftsrapportering for å imøtekomme samfunnets økende forventninger om informasjon og transparens.  

 

Blant investorer ses det også økt interesse for selskaper som utviser samfunnsansvar og Socially Responsible 

Investments har blitt mer populært. Samtidig har en nyere form for sosial investering kalt Impact Investing tredd 

frem, med målsetning om å skape positiv ekstern innvirkning, samtidig fastholde et finansielt avkast. Her bemerkes 

spesielt USA seg for å ha spilt en særlig rolle for impact investing. Per dags dato, er Nord Amerika den førende 

regionen på feltet, hvor de står for 58% av den globale markedsstørrelsen av impact investing, målt i 

forvaltningskapital (AUM) (Mudaliar & Dithrich, 2019).  
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Impact investing høres attraktivt ut for alle parter, men i praksis foreligger det usikkerhet rundt flere elementer for 

investeringsformen. Uklarheten kan skyldes at impact investing fortsatt er i et tidlig utviklingsstadium, og det er i 

liten grad foretatt studier på hvordan impact investing vil påvirke aksjeporteføljenes prestasjon. Impact investing 

sitt potensiale til å bli en mer mainstream investeringsform og et samfunnsnyttig redskap er derfor også i mindre 

grad studert, hvor få empiriske undersøkelser på emne er et faktum. 

 

I denne sammenheng søkes det å sette investeringsformen impact investings relevans, og potensiell fremtid rolle, 

på prøve. Avhandlingen søker på den måten å bidra i litteraturen med en empirisk studie på feltet. Det ønskes å 

utforske om det er mulig for investorer å skape porteføljer som kan drive frem bærekraftige løsninger som 

adresserer globale utfordringer, i tillegg til å ivareta investorenes avkastningskrav. Det undersøkes dermed om 

impact investing, gjennom screening på impact, kan utvikles til å spille en vesentlig rolle for SDG. Det 

overordnede formålet med impact-porteføljene er dermed: Å ta del i de globale bærekraftige endringene som 

kreves for å nå SDG målene i 2030.  
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1.1 PROBLEMFORMULERING 

I avhandlingen konstrueres impact-porteføljer med formål om å ta del i den globale bærekraftige utviklingen som 

kreves for å nå SDG målene i 2030. Motivet til studiet er å vurdere potensialet til impact investing. Ved å 

konstruere et pålitelig impact scoresystem, undersøkes det hvordan impact screening påvirker 

porteføljeperformance. I vurderingen av performance inngår årlig avkastning og risiko, prestasjonsmål og estimert 

alfa. Impact-porteføljene anvender SDG som utgangspunkt for rammeverk, hvor bærekraft integreres i 

seleksjonsfasen av aksjene til porteføljene. Ved å anvende SDG målene som drivere for impact investing, vil 

investeringsformen åpne opp for å undersøke investorenes potensielle fremtidige investeringsmuligheter i nytt lys, 

og med et bredere motiv. 

 

Avhandlingen ønsker å rette fokus mot det markedet impact investing er mest utbredt, og av den grunn er det valgt 

det amerikanske marked. Avhandlingens investeringsanalyse rettes videre mot investorer som holder en portefølje 

på det amerikanske marked og av den grunn ses det også mot amerikanske fond, stiftelser og andre investorer med 

lignende preferanser. Analysen utgangspunkt betraktes dermed fra den amerikanske investor.  

 
Problemformulering 
Hvordan påvirker impact screening porteføljeperformance?  

 

Underspørsmål 

- Hvordan kan en systematisk og effektiv screening for impact investing, med SDG som rammeverk, 

foretas? 

- Hvordan kan SDG målene sammenbindes og vektlegges til å skape impact-fokuserte porteføljer?  

- Hvordan presterer de ulike impact-porteføljene? 

- Hvordan presterer impact-porteføljene under forskjellige markedsforhold? 

- Hvordan er sammenhengen mellom impact og finansiell performance for impact-porteføljene?  

- Hvilken effekt har valg av screeningmetode på porteføljenes impact og performance? 

- Hvilken effekt har valg av porteføljevekter på impact-porteføljene? 
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1.2 AVGRENSNING  

Til å avdekke hvordan impact screening påvirker porteføljeperformance, krever det at selskapene som genererer 

en sosial eller miljømessig positiv målbar effekt identifiseres. Til å identifisere selskapene, foretas det en 

selvstendig screening av selskaper på bakgrunn av en egenkonstruert screeningmodell med SDG målene som 

rammeverk. Screeningmodellen tar utgangspunkt i utvalgte ikke-finansielle måltall på impact. Avhandlingen 

avgrenses fra å anvende måltall fra andre eksterne databaser enn Eikon. Ved å benytte standardiserte ikke-

finansielle måltall, avgrenser avhandlingen seg fra å føre en kvalitativ fundamental analyse av de enkelte 

selskapene i investeringsuniverset. Det foreligger flere prosesser ved impact investing utover å screene for 

selskaper, herunder etterprøve og evaluere investeringene med fokus på om det genereres impact. Avhandlingen 

avgrenses fra å foreta slike etterprøvninger og monitorering av selskapenes impact skapelse, da det ligger utenfor 

avhandlingens fokus og omfang. 

 

Videre avgrenses det fra å vurdere eventuelle negative impact-effekter på SDG målene i konstruksjon av 

screeningmodellen, da avhandlingens fokus er å identifisere og måle selskapenes positive målbare verdiskapning. 

Derimot føres det en generell negativ screening innen screeningmodellen implementeres, for å sikre at industrier 

det foreligger bred allmenn enighet om kan karakteriseres som syndeindustrier, utelukkes fra 

investeringsuniverset.  

 

Avhandlingen avgrenses fra å undersøke andre markeder enn det amerikanske aksjemarkedet. Det avgrenses 

videre fra å se på unoterte selskaper, da avhandlingens investeringsunivers tar avsett i S&P 500 indekset. I tillegg 

er det avgrenset fra å benytte andre verdipapirer enn aksjer. Det konstrueres utelukkende aksjeporteføljer. Videre 

består S&P 500 kun av selskaper av en viss størrelse, dermed utelates små og mellomstore selskaper fra 

avhandlingen. Undersøkelsesperioden strekker seg fra januar 2008 til desember 2019, hvor det anvendes måltall 

på impact i perioden 2007-2018 til konstruksjon av impact-porteføljer. Siden avhandlingen benytter historisk 

aksjedata og ikke finansielle måltall, er avhandlingen avgrenset fra å vurdere langsiktig og fremtidig impact 

skapelse hos selskapene. Det understrekes at studie er bakutrettet og at historiske resultater er ingen garanti for 

fremtidig resultat. 

 

Det strebes etter å undersøke feltet fra flere vinkler, for dermed å kunne vurdere hvilke muligheter impact 

investoren har, i avveiningen mellom impact-verdiskapelse, impact-fokusområdet og den finansielle prestasjonen. 

Avhandlingen avgrenses fra å se på en gitt og spesifikk investorprofil, herunder risikoprofil, investorprofilens 

trade-off preferanse eller investeringshorisont. Videre er det avgrenset fra å ta høyde for investorenes muligheter 
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til å føre aktivt eierskap. Det eksisterer flere investeringsformer med tett tilknytning til impact investing, herunder 

mission related investing og program related investing, hvilke avhandlingen avgrenses fra.  

 

Prestasjonsanalysen av impact-porteføljene er gjort med utgangspunkt i CAPM, Fama og French tre- og 

femfaktormodell og Carhart firefaktormodell. Det antas at leseren har kjennskap til porteføljeteori, og derfor er 

gjennomgangen av porteføljeteori og modeller ikke uttømmende. Det avgrenses fra å anvende andre metoder enn 

Ordinary Least Squares. Avhandlingen avgrenses fra å kontrollere for skatt og potensielle transaksjonskostnader, 

hvilket i praksis vil påvirke investorenes realiserte avkast.  

 

På bakgrunn av problemformuleringen valgte fokus, avgrenser avhandlingen seg fra å konstruere porteføljer som 

ikke defineres som impact, dvs. det konstrueres ikke porteføljer med selskaper som scorer lavt på impact. Siden 

det ikke konstrueres porteføljer som scorer lavt på impact, implementeres det heller ikke en «long-short» 

investeringsstrategi hvor porteføljen med høy score kjøpes og porteføljen med lav score selges. Valget er tatt på 

bakgrunn av at det vurderes som motstridende fra en impact investor sitt motiv å føre en impact investing strategi, 

men samtidig tjene penger på å shorte selskaper som scorer dårlig på impact.   
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1.3 STRUKTUR 

Figur 1 illustrerer avhandlingens struktur. Avhandlingen er oppdelt i 12 overordnede kapitler.  

 

Figur 1: Struktur avhandling. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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2 PRESENTASJON AV SOCIAL INVESTMENTS 

Impact investing er et relativt nytt investeringskonsept, sprunget ut fra et voksende marked av sosiale investeringer. 

For å forstå interessen for feltet, presenteres den historiske utviklingen som har ført frem impact investing. 

Formålet er å forstå hva impact investing innebærer, samtidig skape et overblikk over de nærliggende 

investeringsformene, hva som skiller dem fra hverandre og hvor det er likheter. Det anses som særlig 

hensiktsmessig, da det finnes mange måter å definere og inndele investeringsformene på, og i praksis erfares det 

at terminologiene brukes på tvers av hverandre. Kapittelet demonstrerer og understreker hva avhandlingen tar 

utgangspunkt i. Terminologien SRI (Socially Responsible Invesments) anvendes for å referere til alle 

investeringsformer som tar sosiale, etiske og ansvarlige forhold i betraktning i investeringsvurderingen, dog ses 

impact investing typisk å være et steg videre og omfattes dermed ikke av SRI. Social Investments (SI) anvendes i 

praksis oftere som et bredere samlebegrep for alle investeringsformer som inkorporer ikke-finansiell informasjon, 

herunder både SRI og Impact Investing (Höchstädter & Scheck, 2015). 

 

2.1 HISTORISK UTVIKLING 

Den moderne SRI ansees for å ha hatt sin inntreden på 1970-tallet i USA. Tidsepoken var preget av stort politiske 

engasjement og aktivisme, her iblant for kvinners rettigheter, rasediskriminering og en anti-krigsbevegelse tredde 

frem. Det skapte et behov for å undersøke hvordan selskapene praktiserte sin virksomhet, hvilke sosiale ansvar 

som forelå og innvirkning selskap og nasjoner hadde på eksterne sosiale forhold (Puaschunder, 2019). Den økte 

bevisstgjørelsen av næringslivets påvirkning førte til at selskapsstyring og sosialt samfunnsansvar ble de mest 

sentrale etiske fokusområdene i denne tidsperioden. I sammenheng med humanitære hensyn og kampanjer, ble 

etiske screening, særlig ekskludering av uetiske selskap betydelig fra 1980-tallet (Tripathi & Bhandari, 2014) 

 

Fremveksten i investeringsformen førte til at sosiale investeringer gikk fra nisje til globalt praktisert på 2000-tallet, 

der etisk screening gjennom ekskludering av uetiske aksjer, og etterhvert inkludering av utvalgte etiske aksjer var 

de benyttede SRI metodene (Bengtsson, 2008). Til tross for positiv utvikling av sosialt ansvarlige investeringer, 

ble selskapenes etiske ansvarsrolle også omdiskutert og kritisert. Nobels prisvinner Milton Friedman (1970) 

argumenterte for at: «The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits» (Friedman, 1970) og hentydet 

at selskapenes eneste ansvar er å maksimere profitt.  

 

Likevel har det foreligget en klar trend i økning av det finansielle sosiale ansvar. Utviklingen i den tidlig moderne 

SRI førte frem investeringsformen ESG investing i 2003. Den økte interessen for å anvende kapital til å skape mer 

enn kun økonomisk gevinst la senere også grunnlaget for investeringsformen impact investing. Begrepet «impact 
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investing» ble først anvendt i USA i 2007 av The Rockefeller Foundation for å uttrykke ønske om å etablere en 

global industri som investerer med hensikt om å skape positiv sosial og miljømessig virkning (Jackson & Harji, 

2012).  

 

Fremveksten av investeringsformen skyldes en sammensetning av mange forhold, likevel kan enkelte sentrale 

drivere trekkes frem: 1) En klar trend mot et mer bevisst og samvittighetsfullt samfunn og forbruker, samtidig et 

større behov for å løse sosiale og miljørelaterte utfordringer. 2) Investorene er mer villige til å ta i bruk ulike 

investeringsmetoder for risikostyring og diversifikasjon, i tillegg utnytte vekstmulighetene på nye marked og 

trenden i samfunnet. 3) En historisk forbedring og utvikling av lignende etiske investeringsformer hentyder at en 

dobbelt bunnlinje av sosial verdi og økonomisk avkast faktisk kan være mulig (Freireich & Fulton, 2009). 

 

Finanskrisen førte til store endringer på det finansielle markedet, blant annet kom nye finansielle retningslinjer, 

regulatoriske rammeverk og et skifte i samfunnets krav til det økonomiske markedet (Puaschunder, 2016). Etter 

avsløringer om uetisk styring og økt press blant interessenter, ble nye reguleringer om selskapenes 

informasjonsdeling etablert for å skape transparens, vise ansvarligheten og minimere risiko. Kombinasjonen av 

økte finansielle reguleringer og ny bevisstgjørelsen av finansielt sosialt ansvar ansees for å ha stor innvirkning på 

fremveksten av SRI i nyere tid, herunder særlig ESG (Puaschunder, 2016). Fra selskapenes synspunkt ble 

implementering av nye sosiale hensyn og høyere informasjonsdeling en sjanse til å gjenskape tilliten til 

interessenter og investorer (Puaschunder, 2016). 

 

Finanskrisen førte også med en større bevisstgjørelse av risiko. I årene etter finanskrisen forelå det en særlig høy 

økonomisk vekst og en forbedret økonomiske situasjonen i fremvoksende land. Dette påvirket attraktiviteten i å 

investere på ulike marked for diversifikasjonsmuligheter, risikostyring og utnytte nye muligheter. Samtidig ga 

dette muligheter til å generere en positiv ekstern verdivirkning (Jackson & Harji, 2012).  

 

Markedsverdi av SI  

Den moderne SI har siden 1970-tallet hatt høy utvikling og vekst, og omfatter i dag et betydelig marked. 

Undersøkelser foretatt av U.S. SIF identifiserte et investeringsunivers for SI på $ 639 milliarder i USA i 1995 (US 

SIF, 2018). Per 2018 nådde forvaltningskapitalen (AUM) $ 12 billioner, tilsvarende en årlig vekstrate på 13,6% 

(CAGR). Som Figur 2 illustrerer, foreligger det en eksponentiell vekst, der fokuset på ESG investeringer har hatt 

en særlig signifikant økning de siste årene og siden 2016 har veksten vært på 38%. Per 2018 tilsvarer SI 

investeringsstrategi en fjerdedel av USA totale AUM (US SIF, 2018). 
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Figur 2: SI investering i USA fra 1995-2018. 

 
Kilde: US SIF (2018, s. 1). 

 

 

Den historiske utvikling av den moderne SI illustrerer en dynamisk utvikling av investeringsformer som retter seg 

mot sosiale, etiske og ansvarlige investeringer. Tidsforløpet demonstrerer hvordan interessen og behovet for 

ansvarlige investeringer har vokst frem, og forklarer hvordan de tidligere investeringsformene har dannet grunnlag 

for utviklingsmuligheter av de senere investeringsformene. Den historiske utviklingen anses som essensiell for å 

forstå fremveksten, verdien og etterspørselen av impact investing. De introduserte investeringsformene som 

samles under samlebetegnelsen SI, se Figur 3, vil følgende gjennomgås for bedre innsikt i hva som gjør de like og 

hvor de skiller seg fra hverandre. 

 

Figur 3: Investeringskonseptene innenfor SI. 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  
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2.2 ETISK SCREENING INVESTERING 

Michelson et al. (2004) definerer etisk investering som: “The integration of personal values, social considerations 

and economic factors into the investment decision”. Motivet til investorer som utelukker uetiske investeringer er 

å holde en viss etisk standard basert på investorenes verdigrunnlag, selv om investorenes hovedmotiv er å 

maksimere profitt.  

2.2.1 POSITIV OG NEGATIV SCREENING 

Etisk screening kan inndeles i to hovedkategorier basert på screeningmetode i utvelgelsesprosessen av potensielle 

investeringsobjekt; negativ og positiv screening. Negativ screening vil si en systematisk begrensning av potensielle 

investeringsobjekt (Duuren, et al., 2016). Det føres således en screeningprosess der aksjer som ikke er i henhold 

til ønskede etiske retningslinjer utelukkes, typisk grunnet motstridende verdigrunnlag fra investor. Ekskludering 

kan gjelde såkalte «syndeaksjer» som er selskap som bidrar til sosialt uansvarlig eller uetiske aktivitet, eksempelvis 

avhengighetsskapende produkter, miljøskadelige produkter eller produksjon som bryter med humanitære forhold 

(Puaschunder, 2016). Med positiv screening menes en systematisk inkludering av aksjer (Duuren, et al., 2016). 

Screeningmetoden identifiserer selskaper etter ønskede standardkrav investoren setter som dermed inkluderes i 

porteføljen, i motsetning til negativ ekskludering som identifiserer selskap som ikke når opp til standard 

minimumskrav som derfor trekkes ut.  

 

For en etisk screener investor foreligger det høy grad av subjektivitet ved screeningkriteriene, som kan skape 

konseptuelle problemer (Michelson et al., 2004). Investorer kan ønske en særlig fokusert investeringsstrategi som 

eksempel sosial screening, ekskludering av industrier innen våpen og tobakk, eller en religiøs screening etter for 

eksempel islam-korrekte standarder. Så fremt det ønskes en «generelle» screening, bør man være særlig 

oppmerksom på at den generelle etiske screening ikke påvirkes av etisk relativisme. Det vil si påvirkning av 

subjektive holdninger som dermed forveksler den objektive generelle screening med holdninger innen smalere 

kulturell screening, politisk eller religiøs screening (Schwartz, 2003). Det bør dermed rettes en særlig 

oppmerksomhet i, og forut for, screeningprosessen, slik at det føres en bevisst søking mot det faktisk ønskede 

fokus i filtreringen. Schwartz (2003) foreslår som minimum at enhver etisk investering skal kunne eksplisitt gjøres 

rede for ovenfor investorer om har en tilstrekkelig moralsk standard (Schwartz, 2003). 
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2.3 ESG-INTEGRERT INVESTERING 

ESG (Environmental, Social and Governance) beskriver sentrale faktorer innen miljø, sosiale forhold og 

selskapsstyring som kan bli påvirket av virksomheters beslutningstagning og selskapsaktivitet. ESG 

investeringsstrategi kan defineres som: “... the explicit inclusion by asset managers of ESG risks and opportunities 

into traditional financial analysis and investment decisions based on a systematic process and appropriate 

research sources…” (Duuren, et al., 2016). ESG faktorene i sammenheng med investering vil dermed si at man 

integrerer hele eller deler av de tre fokusområdene i investeringsvurderingen, der faktorenes potensielle virkning 

på risiko og muligheter inkluderes i vurderingen (Duuren, et al., 2016). I likhet med den konvensjonelle 

investeringsstrategi, står det finansielle avkast i ESG-integrert investeringer som et viktig kriterium i en eventuell 

investeringsbeslutning. 

 

Motivet til investorer som benytter ESG kan variere. ESG investorer kan være drevet av en overbevisning om en 

økonomisk fordel ved å ta hensyn til ESG faktorer ved vurdering av investeringsobjekt, enten for å redusere ESG-

relatert risiko eller utnytte ESG-relaterte muligheter (Duuren, et al., 2016). I Kap.3 Litterær gjennomgang sees 

nærmere på studiene av performance og risiko ved ESG-integrert investeringer. En ESG investor kan også være 

motivert av det etiske elementet. I tillegg til det finansielle avkastet, har den etiske ESG investor et ønske om å 

inkludere utvalgte etisk faktorer, eksempelvis ved å sette minimumskrav eller sette en standard innenfor ESG 

faktorene. Et slikt fokus kan være motivert av den «psykiske verdien» av god samvittighet hos investoren, ønsket 

om å holde en etisk standard eller ønske om å minimere støtte til uetiske praksiser (Michelson et al., 2004). 

2.3.1 NEGATIV OG POSITIV SCREENING 

ESG-integrert strategi kan anvende positiv eller negativ screening. Det foregår prinsipielt på lik måte som 

beskrevet i 2.2 Etisk Screening investering, men utvelgelsen er forankret i en analyse, der ESG-relaterte krav setter 

utgangspunktet for investeringsporteføljen. Som Kap.3 Litterær gjennomgang videre vil gjennomgå, foreligger 

det lite konsensus om implementering av screeningmetode og overordnet prestasjonsvirkning (Talan & Gagan 

Deep, 2019). Som konsekvens av dette, vil screeningprosessen bære preg av subjektivitet og skjønn, på samme 

måte som ved etisk screening (Michelson et al., 2004). Transparens og informasjonsdeling av selskapspraksiser 

og problemer i forbindelse med miljø, sosiale forhold og selskapsstyring er dermed essensielt for en effektiv 

screening.  

2.3.2 BEST-IN-CLASS SCREENING 

En anvendt ESG metode innen positiv integrering er «best-in-class» screeningmetoden. De selskapene som har 

høyest ESG score innenfor sin industri utvelges til porteføljen. På den måten, unngås det å begrense seg til de 
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industrier som av forretningsområde er etiske. I stedet inkluderes de med høyest ESG score innenfor hver industri, 

da studier viser til at syndige industrier også oppnår høy performance som dermed blir tatt med i betraktningen. 

For de gjeldende syndeindustriene gir det også insentiv til å drifte så ansvarlig som mulig, i stede for dårlig praksis 

(Michelson et al., 2004).  

 

2.4 FILANTROPI 

Som en motpol til den tradisjonelle profitt-maksimerende investeringsstrategi, finnes filantropi. Filantropi er en 

samlebetegnelse på donasjoner og frivillig arbeid som er med på å skape en positiv innvirkning på utvalgte 

veldedige formål. Det forventes ikke å tjene økonomisk profitt, men til gjengjeld har filantropi på det amerikanske 

markedet ofte mulighet for skattefradrag, som et insentiv til å gi. I USA skapes det ofte fond som non-Profit 

organisasjoner med filantropiske formål, både offentlige og private fond (Hayes, 2020). 

 

2.5 IMPACT INVESTING 

Impact investing kan bli definert som: «Investments intended to create positive impact beyond financial return» 

(Donohoe et al., 2010). I impact investing er målet å generere et finansielt avkast, samtidig skape en ikke-finansiell 

verdi. Impact investing skiller seg dermed fra tradisjonell investering, Etisk screening investering, ESG investering 

og filantropi, med betingelsen om å skape en dobbel bunnlinje. Den positive eksterne verdiskapningen fra 

filantropi kombineres med målsetningen om finansiell verdi fra tradisjonelle investeringer, se Figur 4. 

 

Figur 4: Impact investing sett i sammenheng med tradisjonell investering og filantropi. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Verken innenfor akademisk litteratur eller praksis finnes det én presis og uniform definisjon av impact investing. 

Den manglende enighet om hva begrepet presist innebærer, har resultert i ulike tolkninger om hva impact 

forutsetter (Höchstädter & Scheck, 2015). Det foreligger likevel størst enighet innenfor litteraturen at det ikke-

finansielle elementet det ønskes å skape innvirkning på er en sosial eller miljømessige verdiskapning (Höchstädter 

& Scheck, 2015). Dette utgangspunktet vil også vedgå i avhandlingens forståelse av begrepet impact. I likhet med 

ESG-positiv integrasjon, består screeningprosessen typisk av positiv screening, men det er viktig å fremheve at 

impact investing går steget videre ved å investere i selskap som aktivt generer en sosial eller miljømessig merverdi, 

og ikke kun holder et høyt nivå av etisk styring og ansvarlig drift. 
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Til tross for at det er konsensus om kjerneelementene finansielt avkast og intensjonell ikke-finansiell 

verdiskapning, har impact investorer svært ulike preferanser på prioritering av de to verdiene (Höchstädter & 

Scheck, 2015). Freireich & Fulton (2009) klassifiserer to investorprofiler etter impact investorens foretrukne 

prioritering, «Financial first» og «Impact first» investorer. «Financial first» investorer ønsker primært å fokusere 

på å maksimere finansielt avkast, men med et nivå av positiv impact. Den positive impact settes typisk ved et 

minimumskrav på den sosiale eller miljømessige impact. Motsetningsvis vil «Impact first» investorer søke en 

optimering av sosialt eller miljømessig impact, men holde et egenbestemt minimumskrav på finansielt avkast 

Freireich & Fulton (2009). Figur 5 illustrerer forholdet mellom de to hovedinvestortypene.  

 

Figur 5: Posisjonering av «Financial first» og «Impact first» investor.  

  
Kilde: Egen tilvirkning basert på Freireich & Fulton (2009). 
 

 

Når det kommer til det finansielle avkast, legger Höchstädter & Scheck (2015) vekt på at impact investing som 

konsept ikke krever noen minimumskrav til investeringsavkast, som vil si at impact investing i prinsippet kan være 

under eller over markedsavkastet. Som en videre utbyggelse og nyansering av impact investorgruppene, har en 

ytterligere investorgruppe blitt introdusert: «Blend» investorer (Cooper et al., 2016). «Blend» investorer ligger 

imellom «Financial first» og «Impact first» investorenes prioritering. Disse investorene ønsker å maksimere det 

finansielle avkastet, men er mer villig til å ofre risikojustert avkast for en inkrementell impact-verdi enn en 

«Financial first» investor. En «Blend» investor kan dermed velge å inkludere et investeringsobjekt som gir avkast 

under markedsnivå, såfremt investeringen skaper en særlig høyt sosial verdi. Majoriteten av porteføljens 

investeringer etterstrebes likevel å holdes ved markedsnivå, som minimum (Cooper et al., 2016).  
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Due Diligence av Impact 

Slik det fremgår av definisjonen på impact investing er den intensjonelle påvirkningen på miljø eller sosiale forhold 

essensiell. Videre er det også stor enighet blant akademikere om en foreliggende konkret målbar effekt i den 

positive virkningen (Freireich & Fulton, 2009). Betingelsene om intensjonell påvirkning og målbar effekt skal 

derfor inngås i utvelgelsesprosessen av investeringsobjektene.  

 

Måling av impact ansees ofte som kompleks, tids- og ressurskrevende. I motsetning til de tradisjonelle SRI, har 

impact investing en målsetning om å generere en intensjonell positiv verdi der det kreves en dypere forståelse av 

den kausale effekten mellom selskapets handling og ekstern påvirkning. Dette gjør impact investing til en mer 

kompleks og sammensatt prosess, der impact investing krever høyere grad av vurdering enn eksempelvis ESG 

investeringsstrategi. Det blir dermed essensielt å føre en grundig og bevisst due diligence av impact ved screening 

prosessen i impact investing. Jackson argumenterer for at due diligence prosessen vil forbedre impact nivået og 

være bindeleddet som adresserer sammenhengen mellom investeringen, intensjonen og resultatet (Jackson, 2013).
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3 LITTERÆR GJENNOMGANG 

Det foreligger få studier på impact investing. Derimot, eksisterer det mer forskning på SRI, hvilket er et 

investeringskonsept tett på impact investing. I den litterære gjennomgang, redegjøres det for tidligere studier på 

SI-investeringer. Formålet er å få innsikt i hva tidligere studier har undersøkt, og avdekke hvilke resultater 

vesentlige studier har funnet. Kapittelet inndeles i tre nivåer; studier på virksomhetsnivå, studier på porteføljenivå 

og studier på fondsnivå. Innenfor hvert område gjennomgås de enkelte artiklene hver for seg, i kronologisk 

rekkefølge. I Tabell 8 (s.34) er en oppsamling av litteraturen avhandlingen bygger på angitt. Det vurderes som 

relevant å vurdere studier på virksomhetsnivå til tross for at avhandlingen tar avsett i porteføljer. Hensikten er å få 

innsikt i hvordan etikk og samfunnsansvarlighet kan påvirke selskapene, og dermed hvordan det påvirker 

selskapenes verdi og aksjekurs.  

 

3.1 STUDIER PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ  

Studier på virksomhetsnivå undersøker hvordan selskapenes samfunnsansvarlige prestasjoner (CSP) påvirker 

selskapenes finansielle prestasjoner (CFP). Forholdet mellom CFP og CSP har vært en pågående diskusjon over 

lang tid, men det finnes stadig ingen enstemmig konklusjon. Ulike teorier gir støtte til motstridende konklusjoner 

og resultater. Teoriene baseres i hovedsak på to elementære teorier: Stakeholder Theory og Shareholder Theory. 

 

Shareholder Theory, som hever at selskapenes eneste ansvar er å maksimere aksjonærenes verdi, underbygges av 

empiriske studier som finner signifikant negativt meravkast ved CSR-strategi (Friedman, 1970; Wright & Ferris, 

1997). Ut ifra et prinsipal-agent perspektiv, argumenteres det for at CSP er motstridene med aksjonærenes insentiv 

om verdimaksimering. Derfor foreligger det et trade-off mellom finansiell profitt og sosial velferd (Jensen, 2002; 

Jensen & Meckling, 1976). På den andre siden, bygger fremveksten av CSR på Stakeholder Theory, hvor det 

hevdes at selskapers profitt påvirkes av alle interessenter, og dermed er det essensielt å maksimere interessentenes 

interesser (Freeman & Phillips, 2002). Til tross for at enkelte studiene finner negativ sammenheng mellom CSP 

og CFP, eksisterer det en rekke studier innenfor litteraturen om avdekker en positiv link mellom CSP og CFP 

(Orlitzky et al., 2003; Waddock & Graves, 1997). Enkelte nyere studier finner dog mer komplekse forhold enn en 

lineær sammenheng. I følge Mcwilliams & Siegel (2001) er sammensetningen og nivået av CSR investeringer helt 

avgjørende i forbindelse med hvilket forhold som foreligger mellom CSP og CFP.  

 

Det pekes på at forskjellige og ufullstendige målinger av CSP, kan forklare hvorfor det ikke finnes enstemmige 

resultater (Waddock & Graves, 1997). Forståelse av kompleksiteten, de underliggende forhold og begrensninger i 
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studienes anses som essensielle for de tilhørende konklusjonene om CSP og CFP. På det grunnlag føres det videre 

i kapittelet en dypere gjennomgang av betydelige studier. 

3.1.1 BARNETT & SALOMON (2012) 

Barnett & Salomon (2012) undersøker sammenhengen mellom CSP og CFP. CSP er beregnet ut ifra KLD sine 13 

kriterier. Virksomhetenes netto resultat og ROA benyttes som mål på CFP. Gjennom OLS, analyseres over 1.200 

selskaper globalt i perioden 1998 til 2006. Studiet finner en U-formet sammenheng mellom CSP og CFP.  

 

Figur 6 illustrerer funnene i relasjonen mellom CSP og CFP. ROA når et minimum ved en netto score på CSP lik 

med 9, deretter øker ROA i takt med at CSP stiger. Nettoresultat når et minimum ved en CSP lik med 12. For både 

ROA og nettoresultat, finner studiet at det er mer lønnsomt for selskapene å være maksimalt samfunnsansvarlige 

enn minimalt samfunnsansvarlige, da ROA og netto resultat er større ved en score lik 26 enn ved en score på 0 på 

CSP. Hvilket støtter en asymmetrisk U-formet sammenheng. Videre, finner studiet at det er svært ulønnsomt for 

virksomheter som blir «stuck in the middle». Det konkluderes videre med at CSP er underlagt en læringsprosess, 

hvor enkelte virksomheter må være villig til å akseptere en periode med lavere økonomiske resultater, for på sikt 

kunne dra nytte av økt CSP.  

 
Figur 6: Sammenhengen mellom CSP og henholdsvis ROA og Nettoresultat. 

 
Kilde: Barnett & Salomon (2012).  
 

3.1.2 OIKONOMOU, BROOKS & PAVELIN (2012)  

I kontrast til Barnett & Salomon (2012) som undersøker hvordan CSP påvirker virksomhetens lønnsomhet, 

studerer Oikonomou et al. (2012) hvordan CSR og CSP påvirker selskapenes finansielle risiko. Ved hjelp av 

paneldata og regresjon, analyseres det utelukkende S&P 500 selskaper mellom 1992 og 2009. Forfatterne anvender 
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rating fra KLD som mål på CSP, i likhet med Barnett & Salomon (2012). Som mål på selskapenes finansielle 

markedsrisiko anvendes risikomål i beta.  

 

Studiet finner at selskapenes CSP potensielt kan påvirke finansielle risiko. Hovedresultatene viser en negativ, men 

svak sammenheng mellom CSR og selskapenes finansielle risiko. Motsatt hadde selskaper som utviste høy sosial 

uansvarlighet, en signifikant positiv korrelasjon til finansiell risiko. Det ble videre undersøkt om 

markedsvolatiliteten på finansmarkedet påvirker forholdet mellom CSP og selskapenes markedsrisiko. Studiet 

finner at markedets volatilitet på generell basis ga lav til moderat påvirkning på CSP-risiko forholdet. I tidsperioder 

med lav generell volatilitet på finansmarkedet, hadde selskaper med høy CSR score, lavere finansiell risiko. I 

perioder med høy markedsvolatilitet hadde sosialt uansvarlige selskaper høyere finansiell risiko.  

3.1.3 GREGORY, THARYAN & WHITTAKER (2014) 

Gregory et al. (2014) undersøker om CSR har en effekt på selskapets verdi, herunder effekt på budsjettert 

lønnsomhet, langsiktig vekst og kapitalomkostninger. Ved hjelp av hypoteser vurderes hvordan selskapets verdi 

kan være påvirket av CSR. Studiet tar for seg amerikanske selskaper i perioden 1992-2009. Som mål på CSR 

anvendes 5 indikatorer1 hentet fra KLD, hvor indikatorene er oppdelt i henholdsvis strengths og concerns. 

 

I Tabell 1 fremgår korrelasjonene for strengths og concerns innenfor de 5 indikatorene og den totale CSR score 

opp mot PPS, BVPS og NIPS. Hvor PPS måler selskapenes markedsverdi, BVPS måler bokverdi per aksje og 

NIPS måler netto inntekt per aksje. Resultatene i tabellen viser at markedet har tendenser til å verdsette ulike 

aspekter av CSR forskjellig, og at korrelasjonen mellom indikatorene strengths og concerns varierer med 

selskapsverdi.  

 

Ved bruk av IBES database, ble fremtidig forecast vurdert mot selskapenes CSR. Fama og French trefaktormodell 

og firefaktormodell anvendes. Hovedresultatene er at markedet positivt verdsetter de fleste aspektene av CSR 

 

 
1 Community, Diversity, Employees, Environment og Product 

Tabell 1: Korrelasjon mellom CSR og virksomhetsverdi. 

 
Kilde: Gregory et al. (2014). 

Correlation Strengths Concerns Strengths Concerns Strengths Concerns Strengths Concerns Strengths Concerns Strengths Concerns

PPS 0,11 0,07 0,09 0,07 0,08 -0,05 0,06 0,00 0,04 0,09 0,10 0,08

BVPS 0,04 0,08 0,07 0,08 0,02 -0,03 0,01 0,02 0,02 0,09 0,02 0,06

NIPS 0,10 0,10 0,10 0,11 0,06 -0,02 0,06 0,01 0,04 0,10 0,05 0,08

ProductTotal CSR score Community Diversity Employees Environment
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gjennom høyere forventet langsiktig vekstrate på inntjening. På kort sikt, fant forfatterne ingen sammenheng 

mellom CSR aspektene og profitabilitet. Ved undersøkelse av langsiktig vekst og profitabilitet viste strengths 

porteføljen særlig høyere implisert langsiktig vekst og inntjening enn concern selskap, som understøtter CSR fokus 

som en lengrevarende konkurransefordel.  

 

3.2 STUDIER PÅ PORTEFØLJENIVÅ 

Rudd (1981) fant at ekskludering av selskaper på bakgrunn av etiske og samfunnsansvarlige kriterier øker 

porteføljens risiko uten at det kompenseres for et høyere avkast, noe som var en utbredt antagelse om 

sammenhengen mellom sosialt ansvarlig screening og porteføljeprestasjon på tidlig 80-tallet (Rudd, 1981). 

Argumentet underbygges med at porteføljen flyttes vekkes fra den optimale porteføljen når slike etiske og 

ansvarlige kriterier innføres. Et noe nyere studie enn Rudd (1981), demonstrerer at etiske og sosiale kriterier ikke 

alene kan påvirke porteføljers prestasjon negativt (Sauer, 1997). Argumentet bygger på at studier finner 

insignifikante forskjeller i prestasjonen mellom etiske og sosialt screenede porteføljer og ikke-screenet benchmark 

(Sauer, 1997). De mest siterte og relevante studiene av etiske og ansvarlige investeringer på porteføljenivå vil 

følgende bli gjennomgått nærmere.  

3.2.1 DERWALL, GUENSTER, BAUER & KOEDIJK (2005) 

Derwall et al. (2005) undersøker lønnsomheten i å holde miljøansvarlige amerikanske selskap i perioden 1995-

2003. Analysen tar utgangspunkt i en «høyt rangert» og en «lavt rangert» verdivektet aksjeportefølje som er 

konstruert ut ifra selskapenes miljøeffektivitetsscore, hentet fra analyseselskapet Innovest. Forfatterne definerer 

miljøeffektivitet som den økonomiske verdien et selskap skaper relativt til avfallet selskapet genererer. Til å 

evaluere porteføljenes prestasjoner benyttes CAPM og Carhart firefaktormodell. Utvalgte resultater er presentert 

i Tabell 2. Prosentsatsen på 30% svarer til cut-off scoreverdien. Eksempelvis inngår selskaper innenfor topp 30% 

av den totale markedsverdien med høyest miljøeffektivitetsscore i den «høyt rangerte» portefølje.  

 

Studiet avdekker at den 30% «høyt rangert» porteføljen får en årlig alfa lik 3,98% ved Carhart, signifikant på 10%-

nivå ved positiv screening. Anvendes det best-in-class som screeningmetode, oppnås det en alfa på 4,15% årlig, 

hvilket er signifikant på 5%-nivå. Forfatterne konkluderer med at aksjeporteføljene med høyest score på 

miljøeffektivitet utkonkurrerer de mindre miljøeffektive selskapene, og at best-in-class ga høyest 

markedsrisikojustert avkast.  

 

Avslutningsvis, ses det at forklaringsgraden, uttrykt ved R2 stiger ved anvendelse av firefaktormodell 

sammenlignet med CAPM, hvilket bekrefter at firefaktormodellen forklarer alfa bedre enn CAPM. Ved anvendelse 
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av Carhart firefaktormodell, fremgår det i studie at både «høyt rangert» og «lavt rangert» porteføljen har en bias 

mot store selskaper. Videre avdekker modellen at «høyt rangert» porteføljen i høy grad består av vekstaksjer, mens 

«lavt rangert» porteføljen består av verdiaksjer. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 KEMPF & OSTHOFF (2007) 

I studiet presentert av Kempf & Osthoff (2007) undersøkes det hvordan anvendelsen av forskjellige etiske 

screeningkriterier påvirker porteføljeavkastet. I motsetningen til Derwall et al. (2005) som kun screener for miljø, 

anvender Kempf & Osthoff, 6 ulike kvalitative screening kriterier2. På bakgrunn av de 6 kriteriene konstrueres en 

«høyt rangert» og en «lavt rangert» verdivektet portefølje bestående av de topp 10% høyest (lavest) rangerte 

selskapene. Ytterligere konstrueres to porteføljer bestående av kombinasjoner av flere screeninger. Det anvendes 

både negativ, positiv og best-in-class screening, i motsetningen til Derwall et al. (2005) som kun benyttet positiv 

screening.  

 

Studiet bygger på amerikanske aksjer som er en del av S&P 500 eller DS 4003 i perioden 1992-2004. Carhart 

firefaktormodell anvendes til å analysere porteføljenes risikojusterte avkast. I Tabell 3 er resultatene til Kempf & 

Osthoff presentert i form av annualisert alfa til den høyt rangerte porteføljen ved anvendelse av negativ, positiv 

og best-in-class screening. Det fremgår av tabellen at det ikke fås en signifikant positiv alfa ved å kun anvende 

negativ screening. Ved anvendelse av best-in-class oppnås det høyere grad av signifikante resultater. Det 

argumenteres for at fordelen ved å anvende best-in-class screening, er at det overkommer bias mot enkelte 

industrier som overordnet scorer høyt på grunn av naturlige karakteristika tilhørende industriene. Det vurderes at 

SRI kriterier er av verdifull informasjon for investorene grunnet de signifikante positive alfaverdiene. Derimot, 

undersøker ikke forfatterne hva som driver meravkastet. Det er derfor ikke gitt om meravkastet eksempelvis 

 

 
2 Community, Diversity, Employee Relations, Environment, Human Rights og Product 
3 DS 400 svarer i dag til MSCI KLD 400 Social Index 

Tabell 2: CAPM og Carhart alfa med justert R2. 

 
Kilde: Derwall et al. (2005).  
Note: *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. Alfa er annualisert. 

Alpha (%) Adj. R2 Alpha (%) Adj. R2

30% High-ranked portfolio 1,29 0,82 3,98*** 0,87
30% Low-ranked portfolio -1,76 0,83 -1,08*** 0,88
30% Best-in-class portfolio 2,46 0,83 4,15*** 0,88
30% Worst-in-class portfolio -1,09 0,84 -1,81*** 0,86

Portfolios
CAPM Carhart 4-factor

Best-in-class

Positive

Screening
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skyldes midlertidige feilprisinger i markedet. Resultatene til Kempf & Osthoff er i overensstemmelse med studiet 

til Derwall et al. (2005) som også finnet et positivt meravkast ved implementering av etisk screening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 SATMAN & GLUSHKOV (2009) 

I likhet med Kempf & Osthoff (2007), undersøker Statman & Glushkov (2009) om selskaper med høy SRI scores 

utkonkurrerer selskaper med lav SRI scores. Studiet bygger på samme datasett som Kempf & Osthoff (2007), men 

i det utvides til 7 kriterier4 på SRI. Det anvendes utelukkende best-in-class screening, og det konstrueres både 

likevektede- og verdivektede- «høyt rangerte» og «lav rangerte» porteføljer. Analyseperioden er forlenget fra 2004 

til 2007 sammenlignet med Kempf & Osthoff (2007), og det ses utelukkende på amerikanske aksjer som er en del 

av S&P 500 og DS 400. CAPM, Fama og French trefaktormodell og Carhart firefaktormodell anvendes til å 

analysere porteføljenes risikojusterte avkast.  

 

I overensstemmelse med Kempf & Osthoff (2007), finner Statman & Glushkov at selskaper med høy SRI scores 

gir et høyere avkast enn selskaper med lav SRI scores. Ved å ta en lang posisjon i porteføljen med selskaper med 

høy score, og en kort posisjon i selskaper med lav score, fås en signifikant positiv alfa. Konstrueres det likevektede 

porteføljer er det årlige alfa 5,54%, signifikant på 1%-nivå. For verdivektede porteføljer er årlig alfa lik 4,99%, 

signifikant på 10%. Når det går fra likevektede til verdivektede porteføljer forsvinner meravkastet i høy grad, da 

 

 
4 Corporate Governance, Community, Diversity, Employee Relations, Environment, Human Rights og Product 

Tabell 3: Carhart alfa for forskjellige screeningmetoder. 

 
Kilde: Kempf & Osthoff (2007). 
Note: *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01.  
Combination 1: Screening ut ifra en gns. score ut ifra alle 6 kriterier. 
Combination 2: Både negativ og positiv/best-in-class screening. 

High-rated portfolio Negative Positive Best-in-class

Negative 0,91***

Community 3,09*** 3,38***

Diversity 0,74*** 1,76***

Employee Rel. 3,52*** 1,84***

Environment 3,60*** 1,63***

Human Rights 1,96*** 2,18***

Products 0,58*** 0,15***

Combination 1 3,60*** 2,88***

Combination 2 2,34*** 2,71***

Annualised Alpha In Percentage
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det fås flere insignifikante alfa. Forfatterne argumenterer for at det i praksis er mer vanlig å konstruere verdivektede 

porteføljer.  

3.2.4 MOLLET & ZIEGLER (2014) 

Mollet & Ziegler (2014) analyserer hvordan SRI påvirker porteføljers avkastning på det amerikanske og det 

europeiske markedet i perioden 1998-2009. I motsetning til Kempf & Osthoff (2007) og Statman & Glushkov 

(2009) som anvender scores fra KLD, benytter Mollet & Ziegler data fra den sveitsiske banken ZKB. De 

konstruerer 3 porteføljer i henholdsvis Europa og USA. Carhart firefaktormodell anvendes til å analysere 

porteføljenes risikojusterte avkast.  

 

 I Tabell 4 er resultatene presentert i form av alfa til de tre ulike porteføljene: Sustainability Leaders, MSCI 

Sustainability Leaders og Other MSCI Firms. På det amerikanske markedet finner Mollet & Ziegler (2014) kun 

insignifikant alfa, og de konkluderer med at SRI aksjer dermed må være korrekt prisfastsatt i markedet. Derimot 

ses det et signifikant positivt meravkast for virksomheter som er en del av Other MSCI Firms i Europa. Analysen 

avdekker at meravkastet i høy grad skyldes et positivt signifikant meravkast i begynnelsen av perioden fra 1998-

2003. Resultatene står i kontrast til både Kempf & Osthoff (2007) og Statman & Glushkov (2009) som finner en 

positiv sammenheng mellom SRI og porteføljers finansielle prestasjon, på det amerikanske markedet. 

 

Tabell 4: Carhart alfa og R2 for amerikanske og europeiske markedet. 

 
Kilde: Mollet & Ziegler (2014).  
Note: *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. Alfa er på månedlig basis. 
Sustainability Leaders består av selskaper med høyest score innenfor hver sektor,  
MSCI Sustainability Leaders består at selskaper med høyest score som er en del av MSCI 
World Index, og Other MSCI Firms er resterende selskaper som er en del av MSCI World  
Index som ikke inngår i MSCI Sustainability Leaders.  

3.2.5 TRINKS & SCHOLTENS (2017)  

I motsetning til de øvrige presenterte studiene på porteføljenivå, undersøker Trinks & Scholtens (2017) hvordan 

forskjellig typer av negativ screening påvirker investeringsuniverset og det risikojusterte avkastet på negativt 

screenede porteføljer. Over 1.600 kontroversielle aksjer analyseres i perioden 1991-2012, med utgangspunkt i en 

Alpha (%) R2 Alpha (%) R2

Sustainability Leaders -0,07*** 0,68 -0,03*** 0,82
MSCI Sustainability Leaders -0,09*** 0,67 0,03*** 0,82
Other MSCI Firms 0,14*** 0,83 0,38*** 0,89

US Europe
Portfolios
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komparativ analyse av 14 kontroversielle problemstillinger5. Aksjene er fordelt på forskjellige land, hvor største 

andelen av aksjene er fra Nord-Amerika, Asia og Europa. Forfatterne finner at de mest kontroversielle aksjene er 

fra USA. Ved hjelp av data fra ORBIS, konstrueres 6 forskjellige verdivektede «synde» porteføljer. Porteføljene 

holdes opp mot Fama og French sin markedsindeks, og risikojustert avkast beregnes ved hjelp av Carhart 

firefaktormodell.  

 

De 6 syndeporteføljene følger ulike sammensetninger av de 14 syndeindustriene. Eksempelvis konstruerer 

forfatterne en «Sextet of sins» portefølje med utgangspunkt i studiet til Lobe & Walkshäusl (2016). Lobe & 

Walkshäusl (2016) definerte «Sextet of sins» ut ifra en undersøkelse rettet mot SRI investorer hvor formålet var å 

avdekke hvor det forelå høyest konsensus i forhold til hvilke industrier og aksjer som sås på som «synd». 

Industriene med høyest konsensus og bredest enighet om som ble sett på som «syndeindustri» var: Alkohol, 

Tobakk, Gambling, Våpen, Voksenunderholdning og Kjernekraft, hvilke resulterte i «Sextet of sins» (Lobe & 

Walkshäusl, 2016). Det ble videre konstruert en rekke «Sextet of sins» porteføljer globalt og på det amerikanske 

markedet, hvor porteføljenes prestasjoner ble målt opp mot markedet og SRI indeks. Forfatterne fant ingen 

signifikant forskjell i prestasjonen mellom «Sextet og sins» porteføljene og henholdsvis markedet og SRI 

indeksene (Lobe & Walkshäusl, 2016).  

 

Globalt, avdekker studiet til Trinks & Scholtens (2017) at alle syndeporteføljene presterer bedre enn markedet, 

med positive signifikante alfaverdier. For USA og S&P 500 indeks alene, finner forfatterne at negativ screening 

påvirker avkastet til S&P 500 negativt. Både globalt og på det amerikanske markedet, viser resultatene at det er 

en pris ved negativ screening. Det eksisterer en opportunity cost ved å avstå fra å investere i kontroversielle 

selskaper. Hvor stor kostnaden er avhenger av hvilken negativ screening som anvendes. Det eksisterer dermed et 

trade-off ved å ekskludere aksjer fra investeringsuniverset. Hvor Lobe & Walkshäusl (2016) ikke fant signifikante 

forskjeller, avdekker Trinks & Scholtens (2017) positive signifikante alfaverdier hos syndeporteføljene.  

3.2.6 BODHANWALA & BODHANWALA (2019) 

I studiet presentert av Bodhanwala & Bodhanwala (2019) undersøkes det om etiske og ansvarlige investeringer 

overgår benchmark indeks på tvers av 7 forskjellige land; Australia, UK, USA, Kina, India, Brasil og Russland. 

Landene er oppdelt i utviklings- og industriland, hvor det vurderes hvordan SRI porteføljer presterer innenfor de 

 

 
5Abortion/Abortifacients, Adult Entertainment, Alcohol, Animal Testing, Contraceptives, Controversial Weapons, Fur, 

Gambling, Genetic Engineering, Meat, Nuclear Power, Pork, Embryonic Stem Cells og Tobacco. 
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enkelte landene. Forfatterne konstruerer likevektede SRI porteføljer i perioden 2009-2016, basert på ESG-scores 

fra Thomson Reuters. Hvor selskapene med topp 10% høyeste ESG score inngå i porteføljen, for det enkelte land. 

Det anvendes en «buy-and-hold» strategi for porteføljene. Strategien analyseres ut ifra tre forskjellige 

tidsintervaller; 3 år, 5 år og 8 år. CAPM og Fama og French trefaktormodell anvendes til å analysere porteføljenes 

risikojusterte avkast.  

 

Til å vurdere et eventuelt meravkast holdes porteføljene opp mot nasjonale benchmark indeks. Eksempelvis for 

den amerikanske SRI-porteføljen, anvendes S&P 500 Composite Price Index som benchmark. Blant 

industrilandene, avdekkes det kun positive signifikante alfaverdier på det amerikanske markedet. Alfa er 

signifikant forskjellig fra null på 1%-nivå, for alle intervallene i USA. Siden SRI porteføljene genererer et 

signifikant høyere avkast enn benchmark i USA, konkluderer forfatterne med at de amerikanske investorene 

verdsetter virksomhetens samfunnsansvar, både på kort, mellomlang og lang sikt. I UK og Australia presterte SRI-

porteføljene overordnet like godt som indeksene. 

3.2.7 FRITZ & VON SCHNURBEIN (2019) 

Fritz & von Schnurbein (2019) analyserer hvilken effekt mission-driven-porteføljer har på avkast, risiko og nivået 

av mission6. Forfatterne konstruerer tre likevektede porteføljer med fokus på sosiale- og helsetjenester (SHS), 

kunst og kultur (AC), og dyre- og miljøvern (AEP). Det anvendes positiv og negativ screening. Screeningkriteriene 

baseres på tre generiske misjonserklæringer etter omfattende tekstanalyse av over 6.000 sveitsiske stiftelser, samt 

etisk eksklusjon og screening ut ifra ESG scores. Til å analysere effekten av screening, sammenlignes porteføljene 

med en ikke-screenet portefølje. Porteføljene er basert på historisk markedsdata og ESG scores, samt informasjon 

om kontroverser og forretningsaktiviteter for 500 børsnoterte selskaper som er en del av MSCI World Index i 

perioden 2007-2015.  

 

Forfatterne finner en negativ forskjell i avkastet mellom henholdsvis SHS og AEP, og den ikke-screenet portefølje, 

statistisk signifikant på 1%-nivå. For alle porteføljene fant forfatterne at de kvalitative aspektene i form av SRI 

scores var signifikant forbedret ved anvendelse av screening sammenlignet med ikke-screenet univers. Derimot 

var det finansielle avkastet til SHS og AEP porteføljene betydelig redusert sammenlignet med den ikke screenede 

porteføljen. Studiet konkluderer dermed med et trade-off mellom avkast og nivået av «mission» for porteføljene 

 

 
6 Mission-driven anses å gå steget videre enn SRI på den sosiale verdiskapelse og målet til porteføljene er mer fokusert. Det 

rettes mot investorer med høye moralske forpliktelser, typisk mot veldedige stiftelser. 
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med fokus på SHS og AEP. Dog argumenterer forfatterne for at selv om screening påvirker avkastet negativt til 

SHS og AEP, vurderes de screenede porteføljene som attraktive for stiftelsene ettersom det kan realisere synergier 

eller eliminere mulige konflikter. Studiet finner et trade-off for AC, men av mindre grad enn SHS og AEP og kun 

signifikant ved 5%-nivå.  

 

3.3 STUDIER PÅ FONDSNIVÅ 

Den økende interessen for SRI fond, har ført frem mange akademiske prestasjonsstudier av SRI fond. Hamilton et 

al. (1993) utviklet tidlig tre hypoteser for SRI fondenes prestasjon. Hypotese 1 er at det forventede avkast er likt 

for SRI og konvensjonelle fond, hypotese 2 går ut på at SRI fond presterer dårligere enn konvensjonell fond og 

hypotese 3 er at SRI porteføljer presterer bedre. Resultatet til Hamilton et al. (1993) støtter hypotese 1, da 

forfatterne ikke fant statistiske signifikante forskjeller mellom SRI og konvensjonelle fond. Det undersøkes videre 

antatte betydningsfulle prestasjonsstudier av SRI fond mer inngående, for mer dypere forståelse av SRI fondenes 

performance, signifikans og effekten av screening. 

3.3.1 BAUER, KOEDIJK & OTTEN (2005) 

Bauer et al. (2005) undersøker om det er en forskjell i investeringsstil og risikojustert avkast mellom etiske og 

konvensjonelle fond. Forfatterne studerer 103 etiske fond i USA, UK og Tyskland i perioden 1990-2001. CAPM 

og Carhart firefaktormodell anvendes til å analysere fondenes risikojusterte avkast samt til å avdekke 

investeringsstilen til etiske fond.  

 

Studiet finner ingen statistisk signifikant forskjell i prestasjonen mellom etiske og konvensjonelle fond for de tre 

landene, hvilket støtter hypotese 1 til Hamilton et al. (1993). Derimot ses det at etiske fond er mindre sensitive 

overfor markedet sammenlignet med konvensjonelle fond. Videre, konkluderes det med at de britiske og tyske 

etiske fondene i høy grad er eksponert overfor small-cap selskaper, mens de amerikanske etiske fondene er biased 

mot large-cap selskaper. Alle de etiske fondene er i større grad vektet mot vekstaksjer enn verdiaksjer 

sammenlignet med konvensjonelle fond.  

 

Analyseperioden oppdeles i tre, for å se forskjellen i prestasjonene i de ulike delperiodene. I den første perioden 

fra 1990-1993 hadde majoriteten av etiske fond lavere risikojustert avkast sammenlignet med konvensjonelle 

peers. Derimot i den siste perioden fra 1998-2001 hadde etiske fond høyere risikojustert avkast enn konvensjonelle 

fond. Forfatterne argumenterer for at de etiske fondene har hatt en læringseffekt, der etiske fondene har forbedret 

prestasjonene i løpet av perioden og dermed innhentet konvensjonelle fonds etter en såkalt «catch-up» periode.  
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3.3.2 BARNETT & SALOMON (2006)  

Barnett & Salomon (2006) poengterer at de enkelte etiske SRI fondene ikke er homogene, og at forskjeller i SRI 

fondenes finansielle prestasjon skyldes forskjellige typer screeninger og antall screeningkriteria. Forfatterne 

undersøker hvordan antallet av screeningkriteria og forskjellige screeningmetoder påvirker avkastet til globale og 

amerikanske SRI fond. Det anvendes 12 screening kriterier7, og ved hjelp av OLS regresjon undersøkes screening 

kriterienes påvirkning på fondenes avkast i perioden 1972-2000. Antallet av screening kriterier som anvendes 

defineres som screeningintensitet, og varierer fra 1 til 12.  

 

Utgangspunktet er at jo flere screeningkriterier som anvendes, desto mindre blir fondenes investeringsunivers. 

Studiene finner hverken en sterk negativ eller positiv lineær sammenheng mellom screeningintensiteten og 

risikojustert avkast. Derimot viser resultatene en konveks sammenheng. Det konkluderes med at fond som 

anvender 12 screening kriterer får et fall i risiko justert avkast lik med 2,4% per år, relativt til de mer vel 

diversifiserte fondene som kun har en screeningintensitet lik 1. Forfatterne kan ikke utelukke at screening av 

investeringsuniverset kommer uten en kostnad, i form av et lavere finansielt avkast.  

 

Videre undersøker forfatterne hvordan enkelte screeningkriteria påvirker fondenes finansielle avkast. Studiet 

avdekker at fond som aktivt screener ut fra Employment Equality og Environment, lider et finansielt tap i form av 

lavere avkast sammenlignet med baseline fond. En mulig forklaring på hvorfor det ikke er lønnsomt å inkludere 

selskaper som scorer høyt på Environment, er at kostnaden ved å implementere miljøvennlige retningslinjer kan 

overgå mulige fordeler. På den andre siden argumenteres det for at studiet er bakutrettet, og ikke tar høyde for 

fremtidige positive effekter ved slike implementeringer. Derimot er det lønnsomt for SRI fond å inkludere 

selskaper som scorer høyt på Community Relations. Funnet støtter Stakeholder Theory, om at selskaper med gode 

relasjoner til interessentene blir belønnet finansielt i form av høyere avkast.  

3.3.3 RENNEBOOG, HORST & ZHANG (2008) 

Studiet presentert av Renneboog et al. (2008) baserer seg på diskusjonen om SRI fondsinvestorer oppnår 

overnormalt avkast, eller om investorene betaler for å investere i SRI. Det er foretatt undersøkelser på ulike 

geografiske marked i Europa, Nord-Amerika og i Asia i tidsperioden 1991-2003. SRI fondene er bygget på en 

negativ og positive screening. Forfatterne anvender Fama og French trefaktormodell og Carhart firefaktormodell. 

 

 
7 Alcohol, Tobacco, Gambling, Defense/Weapons, Animal Testing, Product/Service Quality, Environment, Human Rights, 

Labor Relations, Employment Equality, Community Investment, og Community Relations.  
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Data for de etiske fondene og konvensjonelle fond er hentet fra databasene CRSP, Bloomberg og Datastream. 

Påstanden om at SRI investorer er villig til å betale en pris for etiske selskap, som en aversjon til uetiske selskap, 

er grunnlaget for hypotesen for at investorer betaler en pris for SRI screening. Motsetningsvis er hypotesen for at 

SRI overpresterer, bygget på argumentet at SRI fond gjennomfører en screening prosess som gir ny og relevant 

informasjon. Hypotesene kan ses i relasjon til Hamilton et al. (1993).  

 

Forfatterne fant en sterk underprestering av SRI fond mot konvensjonelle fond i 13 av totalt 17 land. Resultatene 

viser at det årlige risikojusterte avkast lå mellom -2,2% til -6,5% for SRI fond. Annualisert alfa alene på 

amerikanske SRI fond var -2,84% ved CAPM og -3,37% ved Carhart, med signifikans på 1%-nivå. Resultatene 

støtter hypotesen om at SRI fondsinvestorer betaler en pris for å investere etisk. Likevel, kan det ikke konkluderes 

med statistisk signifikans at SRI fondene underpresterer relativt til de konvensjonelle fondene ettersom forskjellen 

i alfa ikke er statistisk forskjellig fra null. Videre ser studiet på hvilken effekt screeningintensiteten har på fonds 

finansielle prestasjoner. Funnene viser at fondenes avkast minker når intensiteten på screeningen øker, hvor én 

ekstra screening, tilsvarer 1% lavere årlig risikojustert avkast med signifikansnivå på 10%. Dermed beviser 

studiene at SRI fonds prestasjon påvirkes negativt desto høyere screeningintensitet.  

3.3.4 NOFSINGER & VARMA (2014) 

Nofsinger & Varma (2014) utforsker SRI fondenes prestasjon gjennom perioder med økonomiske kriser 

sammenlignet med ikke-krise perioder. Studiene tar for seg tidsperioden 2000-2011, og ser på amerikanske SRI 

fond mot konvensjonelle sammenlignbare fond. Tidsperioden preges av to resesjoner; teknologiboblen fra 2000-

2002 og finanskrisen fra 2007-2009. Flere databaser anvendes for uthenting og identifisering av SRI fondsdata, 

herunder CSRP, Compustat og Morningstar. CAPM, Fama og French trefaktormodell og Carhart firefaktormodell 

anvendes til prestasjonsevaluering. De overordnede resultatene for hele testperioden viser at SRI fond holdt et 

gjennomsnittlig avkast på 2,56% mot matchende konvensjonelle fond på 2,60%, se Tabell 5. SRI fondene er ikke 

signifikant forskjellig fra konvensjonelle fond. Alfa estimatet for SRI fond var negativt og ikke signifikant 

forskjellig fra null, hvilket også gjaldt for konvensjonelle fond, og støtter blant annet det tidligere studiet til 

Renneboog et al. (2008).  
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Tabell 5: Avkast og estimert alfa for SRI og konvensjonelle fond. 

 
Kilde: Nofsinger & Varma (2014). 
Note: *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. 

 

Ved nærmere undersøkelser av perioder med markedskrise mot ikke-markedskrise, fant studiet gjennomsnittlig 

årlig avkast på 15,82% i ikke-krise periode og -18,69% i krise-perioder på SRI fond, se Tabell 6. SRI mot 

konvensjonelle fond avdekker at SRI fondene underpresterer årlig med 0,67%-0,95%. Derimot, i kriseperioder 

utkonkurrerte SRI fondene de konvensjonelle fondene årlig med 1,61%-1,71%. Samtidig viste resultatene at SRI 

fondene med lav margin holdt seg bedre i krise perioder, basert på risikojustert avkast. Forfatterne konkluderer 

med at sosialt ansvarlige selskaper kan gi lavere risiko i kriser, ved eksempel at selskap som viser god 

selskapsstyring er mindre utsatt og holdere lavere downside risiko.  

 

Tabell 6: Avkast og estimert alfa i krise og ikke-krise tider for SRI og konvensjonelle fond. 

 
Kilde: Nofsinger & Varma (2014). 
Note: *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. 

 

3.3.5 HUMPHREY & TAN (2014) 

Humphrey & Tan (2014) undersøker hvordan negativ og positiv screening påvirker porteføljeavkast og risiko, som 

en typisk individuell investor holder igjennom et fond. Effekten av gebyrer, kostnader og fondsforvalterens 

dyktighet elimineres ved at det manuelt konstrueres porteføljer som er på samme størrelse som et alminnelig fond. 

S&P 500 anvendes som investeringsuniverset, hvor negativ og positiv screening anvendes til å konstruere 

porteføljer. Forfatterne avdekker at fond som anvender S&P 500 som benchmark i gjennomsnitt holder 114 aksjer. 

Studiets konstruerte porteføljer består av 100 aksjer i hver portefølje. Ved negativ screening anvendes 

industriklassifikasjoner til å identifisere hvilke aksjer som skal ekskluderes. Ved positiv screening anvendes det 

SRI scores fra KLD databasen. Dataperioden som studeres er fra 1996 til 2010. Porteføljene holdes opp mot S&P 

Annualized returns in % SRI Conventional SRI-Conventional
Average Return 2,56 2,60 -0,04
CAPM Alpha -0,37 -0,31 -0,06
Fama & French 3-Factor Alpha -0,76 -0,85 0,09
Carhart 4-Factor Alpha -0,75 -0,86 0,11

Fund performance 

Fund performance

Annualized returns in % Non-Crisis Crisis Non-Crisis Crisis Non-Crisis Crisis
Average Return 15,82*** -18,69*** 16,61***  -19,65*** -0,69* 1,18**
CAPM Alpha  -1,93*** 2,57***  -0,99*** 0,95  -0,95* 1,61**
Fama & French 3-Factor Alpha -2,07*** 1,81*** -1,35*** 0,11 -0,73* 1,70**
Carhart 4-Factor Alpha  -2,04*** 1,79***  -1,37*** 0,13  -0,67* 1,66**

SRI Conventional SRI-Conventional
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500 Total Return Index. CAPM og Carhart firefaktormodell anvendes til å analysere porteføljenes risikojusterte 

avkast.  

 

Resultatene finner ingen bevis på at screening signifikant påvirker risiko eller avkast for aksjer som inngår i S&P 

500. Det konkluderes med at hvorvidt SRI fond gjør det bedre eller dårligere enn markedet, ikke skyldes negativ 

eller positiv screening. Investeringer i SRI fond gir dermed ingen fordeler eller kostnader for investorene. At 

negativ screening ikke påvirker risiko eller avkast for aksjer som er en del av S&P 500, er i uoverensstemmelse 

med blant annet Trinks & Scholtens (2017) som konkluderer med at det eksisterer en kostnad ved å avstå fra å 

investere i kontroversielle selskaper. Derimot ses ikke signifikante alfaverdiene ved screening i overensstemmelse 

med studiet til Nofsinger & Varma (2014).  

3.3.6 REVELLI (2017) 

Revelli (2017) sitt kvalitative studium, utfordrer utviklingen av SRI investeringer, og stiller seg kritisk ved bruken 

av etiske verdier i investeringer. Det argumenteres for at den stadig økende interessen for SRI investeringer, har 

ført SRI til en mainstream strategi, der fokuset på den etiske og ikke-finansiell verdiskapelse har forsvunnet. Det 

hevdes at finanskrisen spilte en særlig stor rolle på denne utvikling, da behovet for å skape et mer positivt 

omdømme på finansielle aktører i ettertid var stort, og bruk av SRI-termen ble viktig for legitimering. Dermed er 

SRI fond i høy grad drevet av et økonomisk motiv om profitt og reduksjon av omdømmerisiko. 

 

Revellis undersøkelse viser til stor fare for «green washing», hvor selskap fremstår som mer bærekraftig enn det 

de egentlig er. Kritikken bygges på tidligere utsagn om at den manglende klarhet og standardisering i bruk av 

etiske integrering, gjør det enklere å misbruke ESG og SRI. Revelli peker på at det etiske element må ta større 

plass når det er snakk om etiske investeringer. Det bør baseres på investorenes eget etiske mål og ønsker, fremfor 

å velge generisk mål gjennom fonds avkast/risiko grunnlag og ekstern sosiale rating agenter. 

 

Revelli peker på at fremtidig utvikling for SRI investeringer må sentraliseres rundt det etiske og ansvarlige mål. 

Målingene anbefales å være prioritert av det ikke-finansielle mål, med grunnlag i investorenes egenprioriterte 

etiske mål. Videre konkluderes det med at et mer bevisst og faktabasert mål, som fokuserer på faktiske overholdte 

etiske mål, fremfor kun vektlegge selskapets egen-uttalte etiske intensjon, skal føres for å unngå bias og misbruk 

av det etiske element. 
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3.3.7 DURÁN-SANTOMIL, OTERO-GONZÁLEZ, CORREIA-DOMINGUES & REBOREDO (2019) 

Durán-Santomil et al. (2019) undersøker hvordan europeiske aksjefond fokus på bærekraft påvirker prestasjonene. 

Studiet bygger på bærekraftsmålinger fra databasen Morningstar, hvor det settes en score basert på ESG score 

fratrukket kontrovers score. Analyseperioden utgjør tre år, fra 2016-2018. Aksjefondene er klassifisert etter høy 

eller lav bærekraft score. Resultatene avdekker at fond med høy score på bærekraft presterte relativt bedre i forhold 

til avkast, Carhart alfa og Sharpe ratio enn fond med lavere score på bærekraft, se Tabell 7. Resultatene støtter 

hypotese 3 til Hamilton et al. (1993) om at SRI fond presterer bedre enn konvensjonelle fond.  

 

Studiet undersøker videre sammenhengen mellom bærekrafts score og risiko til porteføljen, med Value-at Risk 

(VaR) som proxy. Studiene fant at VaR er påvirket av nivå av bærekraft, og at høy bærekraftscore reduserer 

downside risiko. Dette er konsistent med studiet av risiko ved etiske aksjer på selskapsnivå presentert av 

Oikonomou et al. (2012). Således understøttes SRI investorenes påstand om at ESG informasjon gir 

informasjonsverdi og et mer fullstendig bilde av investeringsobjektet. 

 

Tabell 7: Prestasjonsmål og risiko for fond med lav og høy ESG score. 

 
Kilde: Durán-Santomil et al. (2019).  
Note: *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. Sustscore er Morningstars 
mål på fondenes bærekraft. Low og High ESG grupperes under/over medianen.  
 

 

  

Variabel Sustscore Alpha (%) Return (%) Sharpe VaR (%)
Low ESG Score 53,40 -0,2038 1,1707 0,3480 5,3981
High ESG Score 57,59 -0,2004 1,1944 0,4462 5,3388
t-Statistic -4,44*** 0,0034 0,0237 0,0982 -0,0593

Mean Values for High and Low ESG Scores Groups
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3.4 DELKONKLUSJON LITTERÆR GJENNOMGANG 

Blant de forskjellige SRI investeringer, hvilket betraktes som forløpere til impact investing, er det ført en rekke 

empiriske studier. Kapittelet avdekker manglende konsensus blant studienes resultater innenfor etiske og 

ansvarlige investeringer. Flertallet av studiene undersøker sammenhengen mellom SRI og finansiell prestasjon, 

dog ses det en stor utfordring innenfor litteraturen at forfatterne måler SRI på forskjellige måter ettersom det ikke 

finnes én konkret uniform måling av SRI. Videre, ses det ingen konsistent metode til å vurdere finansiell 

prestasjon, hvilket også kan underbygge litteraturens skiftende resultater.  

 

Det er viktig å poengtere at det underliggende motiv for å integrere det ikke-finansielle element for en impact 

investor innebærer å skape impact, hvorimot en ESG investor kan være drevet av et økonomiske motiv ved å 

integrere ESG. Da premisset og de grunnleggende forutsetningene for investeringsformene er forskjellige, kan det 

ikke trekkes direkte slutninger fra de tidligere studiene presentert i kapittelet til impact investing i analysen. De 

tidligere studiene anvendes derfor med varsomhet i analysen. 

 

Den litterære gjennomgang avslører lite eksisterende studier på sammenheng mellom impact investing og 

finansielle prestasjoner. Videre avdekket undersøkelsen av eksisterende litteratur lite studier på hvordan impact 

investing kan benyttes til å fremme SDG målene. Det vurderes således som manglende akademiske undersøkelser 

på feltene, og fra det litterære ståsted styrkes dermed relevansen i å undersøkes hvordan impact investing vil 

påvirke performance ved en gjennomarbeidet SDG screeningmodell, som et bidrag til litteraturen. 
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Tabell 8: Oversikt over empiriske studier. 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  
Note: Tabellen gir en oversikt over studiene som er gjennomgått inngående under empiriske studier. FF3 er Fama og French 
trefaktormodell, C4 er Carhart firefaktormodell, SR er Sharpe ratio, VaR representerer Value-at-Risk. 
  

Studie Land/Region Tidsperiode Modeller Nøkkel resultater

Barnett & Salomon  

(2012)
Globalt 1998 - 2006 OLS Asymmetrisk U-formet sammenheng mellom CSP og CFP.

Oikonomou, Brooks & 

Pavelin (2012)
USA 1992 - 2009

Paneldata & 

Regresjon 

Negativ, men svak korrelasjon mellom CSP og selskapenes markedsrisiko. Selskap som 

utviste høy sosial uansvarlighet hadde en signfikant positiv korrelasjon til markedsrisiko.

Gregory, Tharyan & 

Whittaker (2014)
USA 1992 - 2009

Multippel 

Regresjon, 

FF3, C4

Hovedresultatene viser at markedet positivt verdsetter flere aspekter ved CSR gjennom 

høyere forventet langsiktig vekstrate. På kort sikt foreligger det liten effekt på selskapenes 

profitabilitet.

Derwall, Guenster, 

Bauer & Koedijk  (2005)
USA 1995 - 2003 CAPM, C4

Anvender miljøeffektivitetsscore, og finner at portefølje bestående av selskaper med 

høyest miljøeffektivitetsscore ga signifikant meravkast. Jo mer miljøeffektive selskapene er, 

desto bedre er det økonomiske avkastet

Kempf & Osthoff (2007) USA 1992 - 2004 C4
Negativ SRI screening kan ikke alene skape signifikant positiv alfa, men en kombinasjon 

av negativ og best-in-class screening kan gi signifikant positiv meravkast.

Statman & Glushkov 

(2009)
USA 1992 - 2007

CAPM, FF3, 

C4
Finner at selskap med høy SRI score gir høyere avkast enn selskap med lav SRI score.

Mollet & Ziegler (2014) 1998 - 2009 C4
Finner kun insignifikant alfa på amerikanske markedet for SRI investeringer. Konkluderer 

med at SRI aksjer er korrekt prisfastsatt på det amerikanske markedet.

Trinks & Scholtens 

(2017)
Globalt 1991 - 2012 C4

Det foreligger en opportunity cost ved å avstå fra kontroversielle investeringer. Alle 

syndeporteføljer presterer bedre enn markedet, med positiv signifikant meravkast.

Bodhanwala & 

Bodhanwala (2019)
Globalt 2009 - 2016 CAPM, FF3

Amerikanske SRI porteføljer har positivt signifikant meravkast og konkluderes med at 

amerikanske investestorer verdsetter virksomhetens CSR på kort, mellom og lang sikt. I UK 

og Australia presterer SRI porteføljene like godt som indeksene.

Fritz & von Schnurbein 

(2019)
Globalt 2007 - 2015

Moving Block 

Bootstrap

Det eksisterer en tradeoff mellom avkast og nivå av "mission" for porteføljen med fokus på 

sosiale og helsetjenester og dyre- og miljøvern, signifikant på 1%-nivå. Fant negativ 

forskjell mellom ikke screenet portefølje og porteføljen med fokus på kunst og kultur, men 

kun signifikant på 5%-nivå.

Bauer, Koedijk & Otten 

(2005)

USA, 

Tyskland & 

UK 

1990 - 2001 CAPM, C4

Etiske fond har hatt en læringseffekt. Etiske fond har gått fra å prestere dårligere enn 

konvensjonelle fond (1990-1993), til å prestere høyere enn konvensjonelle fond i siste 

periode (1998-2001).

Barnett & Salomon 

(2006)
Globalt 1972 - 2000 OLS Konveks sammenheng mellom screeningintensitet og finansiell prestasjon.

Renneboog, Horst & 

Zhang (2008)
Globalt 1991 - 2003 FF3, C4

Finner sterk underprestering av SRI fond på de fleste markedene med enkelte unntak, 

men ikke signifikant forskjellig fra konvensjonelle fond.

Etisk risikofaktor har minimal innflytelse og etiske fond er dermed ikke betydelig drevet av 

en manglende etiske faktor i faktormodellen.

Screeningintensitet korrelerer negativt med fondenens avkast.

Nofsinger & Varma 

(2013)
USA 2000 - 2011

CAPM, FF3, 

C4

Fant negativ men insignifikant alfa for både SRI fond og konvensjonelle fond

I ikke-kriseperioder, presterer SRI fond dårligere enn konvensjonelle fond. Derimot i 

kriseperioder utkonkurrerer SRI fondene benchmark.

Anvendt screeningmetode påvirker SRI fondenes prestasjon. Negativ screening ga ingen 

signifikant forskjell, mens ESG screening ga bedre avkast i kriseperioden. 

Humphrey & Tan (2014) USA 1996 - 2010 CAPM, C4
Finner ingen bevis på at negativ eller positiv screening påvirker avkast eller risiko. 

Konkluderer med at SRI fond ikke gir økonomisk fordel eller kostnad for investoren.

Revelli (2017)  -  -  - 
Mer bevisst og faktabasert måling av etiske investeringer basert på investorenes egne 

målønsker må til, for å unngå bias og risiko for "greenwashing". 

Durán-Santomil, Otero-

González, Correia-

Domingues & Reboredo 

(2019)

Europa 2016 - 2019 SR, VaR, C4

Fond med høy score på bærekraft ga signifikant høyere alfa og Sharpe Ratio enn fond 

med lav score.

Downside risiko er lavere for fond kategorisert med høy bærekraft score.

Fondsnivå 

Porteføljenivå 

Virksomhetsnivå 
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4 MODELLER TIL PRESTASJONSMÅLING 

Den litterære gjennomgangen demonstrerer at CAPM, Fama og French trefaktormodell og Carhart 

firefaktormodell i høy utstrekning anvendes til prestasjonsstudier av SRI investeringer. Avhandlingens 

prestasjonsanalyse av impact-porteføljer benytter òg de velkjente faktormodellene CAPM, Fama og French 

trefaktormodell og Carhart firefaktormodell. I tillegg benyttes den utvidede femfaktormodellen til Fama og French 

(2015), hvor en vurdering over hvilke modeller som best kan forklare porteføljenes avkast foretas.  

 

Faktormodellene bygger på teorien om at systematisk risiko er den relevante risikoen for investorer å betrakte, 

ettersom idiosynkratisk risiko kan elimineres ved diversifikasjon (Munk, 2018). CAPM antar at forventet 

meravkast til en veldiversifisert portefølje alene er drevet av risikopremien til markedsporteføljen og porteføljens 

systematiske risiko angitt som beta, målt som samvariasjonen med markedsporteføljen (Bodie et al., 2014):  

 

 E(r!) = r" + β!(E(r#) − r") (4.1) 

 

Som alternativ til CAPM, utviklet Ross (1976) Arbitrage Pricing Theory (APT). Ross argumenterer for at 

systematisk risiko er av multidimensjonal karakter, og prestasjoner drives av flere faktorer (Munk, 2018). 

Flerfaktormodeller dekomponerer meravkastet inn i flere risikofaktorer med tilhørende risikopremier. Faktorene i 

modellene utvelges typisk etter det som historisk har vist å kunne forutsi avkastet (Bodie et al., 2014). 

4.1.1 FAMA OG FRENCH TREFAKTORMODELL 

Fama og French utviklet i 1992 en trefaktormodell basert på APT. Modellen anvender markedsfaktoren fra CAPM, 

i tillegg til risikofaktorer relatert til selskapenes størrelse og verdi, henholdsvis «Small Minus Big» (SMB) og 

«High Minus Low» (HML). Forfatterne observerte at selskaper med henholdsvis lav markedsstørrelse og høy 

book-to-market ratio (B/M-ratio) viste tendenser til å prestere bedre enn markedet. Derfor anvendes selskapets 

markedsstørrelse og nøkkeltallet B/M-ratio til å forutsi og forklare gjennomsnittlig avkastning på aksjer (Bodie et 

al., 2014): 

 r!$ − r"$ = β!,#R&$ + β!,'&(SMB$ + β!,)&*HML$ + ϵ!! (4.2) 

 

r!$ − r"$ er meravkastet på aktiv i i forhold til risikofri rente i perioden t.	β!,#, β!,'&(	og	β!,)&*	er sensitivitetene 

aktiv i har til henholdsvis markedsfaktoren (RM), størrelsesfaktoren (SMB) og verdifaktoren (HML). ϵ!  er 

residualen med null kovarians til r# , SMB og HML. 
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Risikofaktorene fungerer som proxy for underliggende uobserverte variabler. Blant annet argumenterer Fama og 

French for at små selskaper er mer sensitive til makroøkonomiske skift og endringer i forretningsomgivelsene. 

Selskap med høye B/M-ratio anses å være grunnleggende mer risikable. Særlig ved resesjoner forventes det en 

høyere sannsynlighet for økonomiske nedturer for verdiselskaper (Bodie et al., 2014).  

 

SMB-faktoren beskriver avkastet på en aksjeportefølje bestående av selskap med lav markedsverdi, fratrukket 

avkastet på en aksjeportefølje med høy markedsverdi. Porteføljens betakoeffisient til SMB-faktoren forklarer om 

porteføljen har en eksponering mot small-cap relativt til large-cap aksjer, og om det kreves et premium som 

kompensasjon for risikoeksponeringen mot small-cap aksjer. HML-faktoren beskriver avkastet på aksjeportefølje 

med høy B/M-ratio mot aksjeportefølje med lav B/M-ratio. Selskap med høy B/M-ratio identifiseres som 

verdiaksjer, hvor prissettingen utledes i høy grad av selskapets aktiv. Selskap med lav B/M-ratio klassifiseres som 

vekstaksjer, der fremtidig inntjeningspotensial i større grad driver selskapets markedsverdi (Munk, 2018). 

 

Til tross for at faktorene har vist å kunne forutsi gjennomsnittlig avkast over tid, har argumentasjonen om 

underliggende variable reist tvil om risikofaktorenes faktiske validitet. Black (1993) kritiserer Fama og French 

sine metoder for å avdekke historiske mønster. Black (1993) finner bevis på at anomaliene er inkonsistente i 

enkelte tidsperioder, hvilket signalisere at faktorene har empiriske korrelasjoner med andre ukjente risikofaktorer 

i historisk sammenheng (Bodie et al., 2014). 

4.1.2 CARHART FIREFAKTORMODELL  

Carhart (1997) utvidet Fama og Frenchs trefaktormodell med en fjerde faktor, kalt momentum (MOM). Faktoren 

baseres på observasjonen til Jegadeesh og Titman (1993), hvor det forelå tendenser til at aksjer med høye eller 

lave avkast fulgte samme utvikling frem i tid på kort sikt. Faktoren konstrueres som et gjennomsnittlig avkast over 

en 12 måneders periode, ved å kjøpe aksjer som har hatt gode prestasjoner og selge aksjer med dårlige prestasjoner. 

En porteføljes risikobelastning til faktoren viser således porteføljens sensitivitet til markedsmomentum (Bodie et 

al., 2014). Carhart (1997) firefaktormodell oppstilles som: 

 

 

Momentum effektivitet strider imot den fundamentale investeringsteorien om markedseffektivitet og impliserer 

svak markedseffektivitet, hvor fremtidig aksjekurs er påvirket av tidligere prisutvikling (Munk, 2018). Til tross 

for uenighet om faktorens validitet, har momentum fått annerkjennelse innen akademia som en vesentlig faktor.  

 r!$ − r"$ = β!,#R&$ + β!,'&(SMB$ + β!,)&*HML$ + β!,)&*MOM+ ϵ!! (4.3) 
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4.1.3 FAMA OG FRENCH FEMFAKTORMODELL 

I 2014 utvidet Fama og French trefaktormodellen med en profitabilitetsfaktor og investeringsfaktor, henholdsvis 

«Robust Minus Weak» (RMW) og «Conservative Minus Aggressive» (CMA) (Fama & French, 2015). 

Profitabilitetsfaktoren avspeiler lønnsomheten til selskapene, og benytter måling av svært profitable fratrukket 

svakt profitable selskaper. Empiriske studier har bevist en positiv sammenheng mellom lønnsomheten og 

prestasjonsnivå. Investeringsfaktoren beskriver selskapenes investeringsnivå med utgangspunkt i selskapenes 

totale aktiver, der to aksjeporteføljer av selskap med lave investeringer er fratrukket selskap med høyt 

investeringsnivå (Munk, 2018).  

 

 r!$ − r"$ = β!,#R&$ + β!,'&(SMB$ + β!,)&*HML$ + β!,+&,RMW$ + β!-&.CMA$ + ϵ!! (4.4) 

 

Blitz et al. (2016) kritiserer Fama og French sin utvidelse av trefaktor modellen, ved at modellen ignorerer 

momentum effekten. Samtidig setter Blitz et al. (2016) spørsmål ved den økonomiske rasjonalitet bak robusthet 

og konsistens ved faktorene RMW og CMA. 

4.1.4 JENSENS ALFA 

Jensen (1968) introdusert alfa som et risikojustert prestasjonsmål, med hensikt om å fange opp avkastet som ikke 

forklares av CAPM. Positiv alfa oppnås når et gitt aktiv får høyere avkast enn det modellen priser inn, som vil si 

at aktivet er underpriset. Vice versa ved negativ alfa, hvor aktivet er overpriset. Føres det en passiv 

investeringsstrategi i markedet, forventes det en alfa lik null. I motsetning til en passiv investeringsstrategi, vil en 

aktiv porteføljeforvalter forsøke å slå markedet, og dermed oppnå en positiv alfa. Oppnås det positiv alfa, svarer 

det til at det gis et meravkast relativt til å holde markedsindeksen. Således fungerer alfa som en nøkkelvariabel til 

å forklare om det er en attraktiv investering eller ikke. Ettersom alfa fanger opp den systematiske avkastningen 

utover modellenes risikopremie, forventes feilleddet å være null (Bodie et al., 2014). Originalt er Jensens alfa 

anvendt på CAPM, men det kan i tillegg anvendes på de utvidete markedsmodellene. 

 

 r!,$ − r",$ = α! + β!9r#,$ − r",$: + ϵ!,$ (4.5) 

 

Utover Jensens alfa anvendes det prestasjonsmål som Sharpe ratio, Treynor ratio, M2, Tracking error og 

Information ratio. Beskrivelser av nøkkeltallene finnes i bilag 14.1.  
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4.1.5 SORTINO RATIO  

Sortino ratio ligner Sharpe ratio ved at prestasjonsmålet vurderer porteføljens risikojustert meravkastet i forhold 

til risikofri rente. Sharpe ratio justerer meravkastet for den totale risiko og indikerer hvilken gevinst investorer får 

per enhet risiko som opptas. Prestasjonsmålet anvender porteføljenes totale standardavvik, bestående av 

volatiliteten som skaper både oppside potensiale og nedside risiko. Prestasjonsmålet sondrer ikke mellom den 

fordelaktige og den ugunstige volatilitet. Sortino ratio differensierer mellom disse risikomålene, og fokuserer kun 

på den negative risikoen, målt ved nedsideavvik. Dermed kan investorer vurdere porteføljenes potensial justert for 

nedside risiko, hvilket anses som et mer hensiktsmessig prestasjonsmål i enkelte analyser (Kenton, 2019). 

 

 Sortino	Ratio =
(R/ − r")

σ0123!21
 (4.6) 

4.1.6 CAPTURE RATIO 

Capture ratio er et mål som avdekker hvordan porteføljene presterer, gitt ulike markedsforhold. Ved å 

dekomponere prestasjonene i up-market og down-market, fremheves porteføljenes evner til å prestere ved ulike 

markedsforhold, sett mot et benchmark. Up-market Capture ratio, fanger om porteføljen har bedre evner til å 

generere avkast i up-market enn benchmark. Down-market Capture ratio gir innsikt i porteføljenes adferd og 

eventuelle tap ved down-market, sett i forhold til benchmark. Capture ratio gir et samlet inntrykk av hvordan 

porteføljene presterer i oppside versus nedside marked (Morningstar, u.d.). 

 

Up-market Capture ratio: 

 UCR =
	r/	ved	upmarket

r41056#789	ved	upmarket
∗ 100 (4.7) 

 

Down-market Capture ratio: 

 DCR =
	r/	ved	downmarket

r41056#789	ved	downmarket
∗ 100 (4.8) 

 

Capture ratio: 

 Capture	Ratio =
UCR

DCR
 (4.9) 
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5 METODE  

Avhandlingen bygger på en rekke metodiske overveielser tilknyttet det vitenskapsteoretiske ståsted, anvendt 

metodetilgang og valg av data, herunder datainnsamling og -analyse. Innledningsvis presenteres de metodiske 

overveielsene som ligger til grunn for analysen. Videre forklares investeringsprosessen, etterfulgt av en 

redegjørelse av den anvendte metode, herunder hvilke forutsetninger metoden bygger på. Ytterligere gjennomføres 

en test av forutsetningene ved hjelp av en rekke diagnostiske tester, for å undersøke om forutsetningene overholdes.  

 

5.1 METODISKE OVERVEIELSER  

Avhandlingens vitenskapsteoretiske forståelse er essensielt, da det avdekker hvilke grunnleggende antagelser som 

ligger til grunn for undersøkelsen (Saunders et al., 2012). Avhandlingen er utarbeidet fra en kritisk rasjonalistisk 

tilgang, hvor teorier og en forventing om hvordan impact screening påvirker porteføljeperformance ligger til grunn 

for empiriske observasjoner. Konsekvensen av at teori går forut de empiriske undersøkelsene, er at observasjonene 

kan være styrt av forventinger til resultatet (Holm, 2011). Videre, krever det at det foretas en rekke kritiske 

etterprøvinger av teorien gjennom empiriske observasjoner (Holm, 2011). I avhandlingen foretas det kritiske 

etterprøvinger av hvordan impact screening påvirker porteføljeperformance ved blant annet å vurdere resultatenes 

robusthet, benytte alternative cut-off verdier til konstruksjon av impact-porteføljer, samt undersøke hvordan 

alternativ screeningmetode og porteføljevekter påvirker resultatene.  

 

Innenfor kritisk realisme foreligger det en objektiv og ekstern virkelighet. Likevel, er ens iakttakelser av 

virkeligheten styrt av ens egne tolkninger og sanseerfaringer hvilket er påvirket av ens sosiale forhold (Saunders 

et al., 2012). Det kan derfor eksistere en underliggende bias tilknyttet ens egne erfaringer og tolkninger, hvilket 

kan påvirke avhandlingens resultater. Det anvendes en deduktiv analysetilgang, grunnet at avhandlingen er teori 

drevet (Saunders et al., 2012). Kvantitativ data er innsamlet med bakgrunn i å teste hvordan impact screening 

påvirker porteføljeperformance, hvilket støtter et deduktivt arbeid. Problemformuleringen legger opp til et 

deskriptivt vitensnivå, da avhandlingen undersøker hvordan impact screening påvirker porteføljeavkast 

(Ankersborg, 2020; Saunders et al., 2012). Den kvantitative undersøkelse er gjort med utgangspunkt i data hentet 

fra Bloomberg, Refinitiv Eikon og Kenneth French Data Library, hvor avhandlingens rådata er kategorisert som 

sekundær data (Saunders et al., 2012). Det konstrueres porteføljer, hvor det anvendes faktormodeller og statistisk 

analyse som et ledd i databehandlingen og -analysen. En kvalitetsvurdering av datainnsamlingen og tilhørende 

analyse foretas i Kap.10 Kvalitetsvurdering.  
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5.2 INVESTERINGSPROSESS 

Det konstrueres impact-porteføljer som måles over perioden 01.01.2008–31.12.2019, svarende til en 12 årig 

undersøkelsesperiode. Til konstruksjon av porteføljene i år t, anvendes ikke-finansielle måltall på impact fra år t-

1, se Figur 7. Måltallene på impact kobles til SDG målene, hvor SDG målene vektlegges relativt til hverandre i 

beregning av en årlig total impact score per selskap. Det betyr at det anvendes ikke-finansielle måltall i perioden 

2007-2018, hvor måltallene er oppgjort på årlig basis. Impact-porteføljene konstrueres og rebalanseres årlig, fra 

første handelsdag i året. I de situasjoner hvor et selskap avnoteres i løpet av året, antas det at det holdes en 

obligasjon med 0 i avkast svarende til vekten til det avnoterte selskapet. Det betyr at etter selskapets avnotering, 

vektes porteføljens avkast ut ifra N-1 selskaper resten av året, med deres respektive vekter. 

 

Det er valgt å begynne undersøkelsesperioden fra 2008, med ikke-finansielle måltall fra 2007, da impact investing 

først ble introdusert i 2007. Det vurderes derfor, at fra 2007 er det bedre muligheter for å hente impact-rettede 

måltall. En undersøkelse i finansielle databaser av historisk data på ikke-finansielle måltall, viser at ved å gå lengre 

tilbake i tid, foreligger det betydelig mindre ikke-finansiell data på selskapene i investeringsuniverset. Den 12 

årige undersøkelsesperioden vurderes således som mest hensiktsmessig for å effektivt undersøke og besvare 

problemformulering. 

 

Figur 7: Investeringsprosess. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
 

5.2.1 BEREGNING AV AVKAST 

Det tas utgangspunkt i månedlig, da anvendte risikofaktorer månedlige. Siden det er hentet daglige aksjekurser for 

selskapene, er daglige avkast konvertert til månedlige avkast for å finne månedlige porteføljeavkast. Til 

konvertering fra daglige til månedlige avkast, tas det et aritmetisk gjennomsnitt av de daglige aksjeavkastene per 

måned for hvert selskap. Siden det kun er hentet aksjekurser for handelsdagene, opphøyes det gjennomsnittlig 

daglige aksjeavkast i 21 for å få månedlig avkastning per selskap, da det antas 21 handelsdager per måned. 

Månedlig avkastning per selskap anvendes til beregning av porteføljeavkast. 
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5.3 UNDERSØKELSESMETODE 

Impact investing porteføljene er satt opp som tidsserier, hvilket gjør det mulig å utføre lineære tidsserieregresjoner. 

Formålet med tidsserieregresjonene er å evaluere hvordan impact-porteføljer presterer i forhold til S&P 500 som 

benchmark. Regresjonene foretas etter Ordinary Least Squares (OLS) metoden, hvor det enten oppstilles en simpel 

eller multippel regresjon avhengig av om det anvendes CAPM eller en av flerfaktormodellene. Ideen bak OLS er 

å finne verdiene av M-koeffisientene som minimerer summen av de kvadrerte feilleddene (Wooldridge, 2018). De 

kvadrerte feilleddende svarer til summen av den kvadrerte avstanden fra de observerte datapunktene til OLS 

regresjonslinjen. OLS estimator for en tidsserie oppstilles ved følgende likning for en multippel regresjon 

(Wooldridge, 2018): 

 
y$ = β: + β;x;,$ +⋯+ β9x9,$ + e 

 
(5.1) 

OLS baseres på en rekke antagelser for å oppnå sikre og gyldige resultater (Wooldridge, 2018): 1) den stokastiske 

prosess {(R<;, R<=, … , R<> , T<): V = 1,2, … , X} skal være lineær i parameterne, det vil si det skal eksistere en lineær 

sammenheng mellom T<  og R<;, R<=, … , R<> , 2) fravær av multikollinearitet, det vil si ingen perfekt eller høy 

samvariasjon mellom to eller flere av de forklarende variablene, 3) forventet verdi av feilleddet e, gitt alle 

forklarende variabler for alle tidsperioder er lik null, 4) homoskedastisitet i feilleddene, 5) fravær av 

autokorrelasjon, det vil si feilleddene i tidsperiodene er ukorrelerte med hverandre, 6) feilleddene skal være 

uavhengige av forklarende variabler, og normalfordelte med et gjennomsnitt lik 0 og en varians lik Z=.  

 

Utover regresjonene, holdes impact-porteføljene opp mot S&P 500 som benchmark. Det anvendes en tosidig t-test 

til å avgjøre om porteføljenes estimerte betakoeffisienter (M?[ ) er statistisk signifikant forskjellig fra de estimerte 

betakoeffisientene til S&P 500 (hypotetisk verdi). Null hypotesen oppstilles som M?[ -koeffisientene til porteføljene 

er lik M?[ -koeffisientene til S&P 500 (hypotetisk verdi).  

 

\:: M?[ = \T]^V_V`ab	c_de`	 

\;: M?[ ≠ \T]^V_V`ab	c_de`	 

 

T-testen oppstilles som følger (Wooldridge, 2018): 

 

 t =
β@[ − hypotetisk	verdi

se9β@[:
 (5.2) 
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5.3.1 TEST AV OLS-FORUTSETNINGER 

Det gjennomføres en rekke diagnostiske tester og grafiske vurderinger til å avgjøre om forutsetningene til OLS 

holder. I følgende delkapittel beskrives kun anvendte diagnostiske tester, og hvor det eventuelt foreligger brudd 

på forutsetningene samt korreksjoner som har vært nødvendig å gjennomføre. For nærmere beskrivelse av testene 

samt resultater henvises det til bilag 14.2.2 og 14.2.3. Testene er utført i programmeringsspråket R. Avhandlingen 

bygger på i alt 52 OLS regresjoner.  

 

Kontroll av linearitet i datasettet er foretatt grafisk. Grafene til hovedporteføljene er angitt i bilag 14.2.1. For 

modellene ses det at residualene er sentrert rundt middelverdien på null, og det kan trekke en tilnærmelsesvis 

horisontal linje. Det argumenteres for en lineær trend i datasettet, og at forutsetningen om linearitet er oppfylt for 

regresjonene.  

 

Ved flere forklaringsvariabler, er det nødvendig å kontrollere for multikollinearitet. Variance Inflation Factor 

(VIF) anvendes til å kontrollere for multikollinearitet (Wooldridge, 2018). Med utgangspunkt i VIF-verdiene ref. 

bilag 14.2.2 , konkluderes det at det ikke foreligger multikollinearitet i modellene. 

 

Breusch-Pagan (BP) test er implementert til test av homoskedastisitet. Testen avdekker heteroskedastisitet i 15 av 

regresjonen. Ved heteroskedastisitet, er vanlig prosedyre å anvende robuste standardavvik (Wooldridge, 2018). I 

avhandlingen er det valgt å benytte Whites Robust Standard Errors for å få korrekte varianser samt t- og p-verdi 

til betakoeffisientene i tilfeller ved heteroskedastisitet.  

 

Breusch-Godfrey (BG) test anvendes til test for autokorrelasjon. Det fremkommer av BG-testen at det foreligger 

autokorrelasjon i 18 av regresjonen. Ved autokorrelasjon, er det valgt å benytte Newey-West Standard Errors til å 

beregne korrekte standardavvik (Wooldridge, 2018). I tilfeller hvor både heteroskedastisitet og autokorrelasjon 

eksisterer, benyttes Newey-West Standard Errors da disse også korrigerer for heteroskedastisitet.  

 

Normalfraktildiagram er anvendt til grafisk kontroll av normalfordelte residualer. Jarque-Bera test er implementert 

til å teste fordelingen i feilleddet. Normalfraktildiagrammene for hovedresultatene finnes i bilag 14.2.4. Ut ifra 

diagrammene avdekkes enkelte outliers. En nærmere undersøkelse av de outliers, viser at de kan spores tilbake til 

oktober 2008 og mars 2009, hvilket er måneder knyttet til finanskrisen hvor aksjemarkedet var spesielt volatilt. 

Ved Jarque-Bera test forkastes nullhypotesen om normalitet ved 41 av regresjonene. Til tross for brudd på 

normalitetsantagelsen for samtlige av regresjonene, skal ikke normalitet påvirke gyldigheten til OLS, se nærmere 



 

 

43 

forklaring i bilag 14.2.2. Wooldridge (2018) anser fortsatt OLS til å være den beste metoden, hvorfor OLS fortsatt 

benyttes i avhandlingen.  

 

Stasjonaritet inngår ikke eksplisitt i forutsetningene til OLS, men anses som en særlig forutsetning ved 

tidsserieanalyser. Det er implementert en standard Dickey Fuller (DF) test til å sjekke om det foreligger 

stasjonaritet i datasettet. Med utgangspunkt i DF-testen avdekkes det stasjonaritet i samtlige av tidsseriene med 

unntak av tidsseriene for resesjonsperioden fra januar 2008 til mars 2009. Dog ses det at ved å implementere en 

utvidet DF-test, avdekkes det at tidsserien er stasjonær. Det arbeides derfor videre med antagelsen om at kriteriet 

om stasjonaritet er oppfylt.  
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6 DATA 

En beskrivelse av det utvalgte datasett og hvilke overveielser som er foretatt i forbindelse med datautvelgelsen 

presenteres følgende. Det innledes med en gjennomgang av investeringsuniverset og tilhørende karaktertrekk. 

Deretter følger en gjennomgang av innsamlet finansiell data og måltall på impact. Avhandlingens ikke-finansielle 

data strekkes seg fra 2007-2018, hvor finansiell data er hentet for perioden 2008-2019. 

 

6.1 INVESTERINGSUNIVERS 

Studiet motiveres av å undersøke impact investing fra et marked som har opplevd høy fremgang og er godt utbredt. 

USA har en betydelig rolle på feltet, og Nord-Amerika som helhet står for 58% av den globale markedsandel i 

AUM i impact investing (Mudaliar & Dithrich, 2019). Fokus er derfor rettet mot det amerikanske marked. 

Ytterligere spisses avhandlingens fokus, ved å kun anvende S&P 500 som investeringsunivers. Selskaper som har 

vært del av S&P 500 i undersøkelsesperioden 2008-2019 danner avhandlingens initiale investeringsunivers. Da 

det er bevist en positiv korrelasjon mellom mengden offentliggjort ikke-finansiell informasjon og selskapsstørrelse 

(Drempetic et al., 2019), sikres det at avhandlingen tar avsett i et mer fullstendig informasjons- og bevisgrunnlag. 

Fra det akademiske ståsted, er òg det amerikanske markedet i høy grad blitt studert, slik det fremgår i Kap.3 

Litterær gjennomgang. Herav, anvender flere av studiene S&P 500 som det initiale investeringsunivers (Kempf & 

Osthoff, 2007; Oikonomou et al., 2012; Statman & Glushkov, 2009; Trinks & Scholtens, 2017). I tillegg dekker 

S&P 500 ca. 80% av den totale markedsverdien på det amerikanske aksjemarkedet (LLC, 2020). Som helhet 

vurderes S&P 500 som et godt utgangspunkt til å undersøke hvordan impact screening påvirker 

porteføljeperformance.  

 

Selskapene som har gått inn og ut av S&P 500 i perioden 2008-2019 er hentet fra databasen Refinitiv Eikon. Totalt 

er det 795 selskaper som har vært en del av S&P 500 i perioden. De 795 selskapene definerer analysens ikke-

screenede investeringsunivers. Det er ikke tatt høyde for når selskapene er inngått i S&P 500. Eksempelvis, hvis 

et selskap først blir en del av S&P 500 i 2012, men har vært notert på børsen fra 2008, vil selskapet inngå i 

investeringsuniverset fra 2008. Det er vurdert at selskapene holder en viss etablerte størrelse, slik at det eksisterer 

ikke-finansielle måltall i den perioden selskapene er notert på børsen. Tilsvarende vurdering er foretatt for de 

gjeldende selskapene som har vært en del av S&P 500 for så å forlate indekset, men som fortsatt er notert. Det tas 

automatisk høyde for selskapene som noteres og avnoteres i løpet av perioden, da det ikke eksisterer ikke-finansiell 

informasjon i perioden hvor selskapet ikke er opprettet eller notert på børsen. 

 

 



 

 

45 

6.1.1 INVESTERINGSUNIVERSETS KARAKTERISTIKA 

Fordelen ved å anvende S&P 500 som investeringsunivers, er at indeksen dekker over forskjellige sektorer og 

industrier (LLC, 2019). Dermed sikres det at datasettet består av selskaper på tvers av sektorer og industrier, og 

det argumenteres for at utvalget er representativt. På den andre siden, består S&P 500 indeksen av large-cap 

selskaper, og det er understrekes at datasettet følgelig er mer vektet mot store selskaper, enn små og mellomstore 

selskaper.  

 

Refinitiv sin Business klassifisering (TRBC) er anvendt til å klassifisere sektorene i investeringsuniverset. Figur 

8 illustrerer investeringsuniversets sektoroppdeling, i form av antall selskap per sektor, bestående av 10 sektorer. 

Det fremgår av at investeringsuniverset i større grad eksponeres mot sektorene; finans, sykliske forbruksvarer og 

IT. Hvorimot telekom, kraftforsyning og materialer utgjør en relativt liten andel av investeringsuniverset. Fra 

midten av 2009 har USA opplevd en rekordlang ekspansjonsfase (Amadeo, 2020). Siden analyseperioden strekker 

seg tilbake til 2008, er analysen i stor grad påvirket av ekspansjonsfasen. Indeksen sin høye vektingen mot blant 

annet sykliske forbruksvarer bemerkes, og kan tilsi at investeringsuniversets utgangspunkt i større grad er følsom 

overfor konjunktursvingninger.  

 
Figur 8: Investeringsuniversets sektoroppdeling ut ifra antall selskap per sektor. 

 
Kilde: Egen tilvirkning på bakgrunn av investeringsuniversets klassifisering etter TRBC hentet fra Refinitiv Eikon. 
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6.2 FINANSIELL DATA  

Investeringsuniversets daglige aksjepriser er hentet for perioden 1.1.2008 til 31.12.2019. Aksjekursene er hentet 

fra Bloomberg, ved å matche selskapenes identifikasjonskoder fra Eikon med Bloomberg sine, ved hjelp av 

selskapenes CUSIP og ISIN koder. Det er justert for ordinære og ekstraordinære utbytter, aksjesplitt, spin-offs, 

aksjebonus, og rettede emisjoner. Alle priser er i USD dollar. S&P 500 benyttes som referanseindeks.  

 

Risikofri rente og risikofaktorene til Fama og French tre- og femfaktormodell og Carhart firefaktormodell er hentet 

fra Kenneth Frenchs Data Library (French, 2020). Som risikofri rente benyttes 1 Month Treasury Bill Rate. De 

benyttede risikofaktorene og risikofri rente hentet fra Kenneth French sin database, er i høy grad velkjente innenfor 

akademia og er anvendt i en rekke av studiene presentert i Kap.3 Litterær gjennomgang. Siden avhandlingen kun 

anvender amerikansk data, vurderes det som rimelig å benytte risikofaktorene hentet fra Kenneth Frenchs Data 

Library. Grunnet at risikofaktorene utelukkende er beregnet ut ifra selskaper notert på de amerikanske børsene 

(French, 2020).  

 

6.3 MÅLTALL PÅ IMPACT 

Kap.2.5 Impact Investing fremhever investeringsfeltets generelle utfordringer ved manglende presisjon i begrepet 

impact. Det foreligger dog størst enighet innenfor feltet at impact måler sosial eller miljørelatert verdiskapning, 

som òg er avhandlingens utgangspunkt og forståelse av impact. Manglende konkret og entydig oppfattelse av 

impact er en utfordring, hvor impact investorer i større grad må foreta mer omfattende avveining av indikatorer til 

å måle impact, og i mindre grad kan støtte seg til standardiserte indikatorer. I følgende delkapittel demonstreres 

gangen i utvelgelsen av måltall. Gjennomgangen setter grunnlaget for videre impact screening, og anses som et 

essensielt første steg for impact screeningmodell. Impact-porteføljenes utgangspunkt er FNs bærekraftsmål, hvor 

avhandlingen kobler ikke-finansielle måltall, innenfor sosial eller miljømessig verdiskapning til de 17 SDG 

målene. I Kap.7 Impact Screening, vurderes de enkelte indikatorene til SDG målene, med henblikk på å skape en 

screeningmodell som identifiserer og måler selskapers SDG impact skapelse. 

 

Refinitivs indikatordatabase definerer 406 ESG indikatorer på virksomhetsnivå, gruppert inn i 10 overordnede 

kategorier innenfor miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (Refinitiv, 2019). Indikatorene er standardiserte og 

basert på offentlig tilgjengelig informasjon, eksempelvis selskapenes årsrapporter, CSR rapporter og selskapenes 

hjemmesider (Refinitiv, 2019). De 406 indikatorene vurderes som et godt utgangspunkt for utvelgelse av 

indikatorer til å måle selskapenes impact. Refinitiv anvender tre ulike målinger; 1) en numerisk score fra 0-100, 
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2) en kvalitativ score: Sann/Usann, og 3) måltall oppgitt i absolutte termer, som eksempelvis CO2 utslipp målt i 

tonn. Hvis det ikke eksisterer data på indikatoren settes den til 0.  

 

Alle indikatorene er gjennomgått med henblikk på å utvelge de indikatorene som kan måle en intensjonell positiv 

endring innenfor de 17 SDG målene. Refinitiv sin kategorisering anvendes til å demonstrere hvilke måltall som er 

inkludert i avhandlingens screeningmodell som måler impact, og hvilke indikatorer som er ekskludert. Det er 

viktig å poengtere at ved utvelgelsen er det likevel SDG målene som skaper rammeverket, hvor de respektive 

måltallene tilkobles. Prosessen hertil utdypes i Kap.7.3 Positiv Screeningmodell.  

 

Figur 9 illustrerer utvelgelsesprosessen av måltall på impact. Gjennomgangen av de 406 indikatorer avdekker at 

60 av indikatorene måler om selskapene har vært innblandet i kontroverser innenfor de 10 kategoriene. Måltall for 

kontroverser ekskluderes helt, grunnet avhandlingens fokus på selskapenes positive verdiskapelse og avgrensning 

fra negativ impact. Etter ekskludering av kontroverser, gjenstår det 346 indikatorer som potensielt kan anvendes 

til å måle en positiv intensjonell effekt. Det fremgår av Tabell 9 hvordan henholdsvis de 406 og 346 indikatorene 

fordeler seg på de 10 kategoriene innenfor miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring.  

 

Figur 9: Utvelgelsesprosess til måltall på impact. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Det argumenteres for at indikatorene under selskapsstyring er mindre aktuelle for en relevant måling av en positiv 

sosial eller miljømessig verdi. Det inngår totalt 112 indikatorer under selskapsstyring. Indikatorene er basert på 

forskjellige styringsfaktorer, hvor det vurderes at stort sett ingen av indikatorene måler en positiv sosial eller 
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miljømessige verdiskapelse. Alle indikatorene ekskluderes, med unntak av to indikatorer. De to indikatorene måler 

styrets bidrag til mangfoldighet og øke andelen av kvinner i styret. 110 indikatorer er ekskludert fra listen, og det 

gjenstår 236 indikatorer som potensielt kan anvendes til å måle en positiv miljømessig eller sosial innvirkning.  

 

Videre er 38 av indikatorene oppgjort i absolutte verdier, eksempelvis i tonn, antall ansatte eller i US dollar. Når 

indikatorene er oppgjort i absolutte verdier er det vanskelig å vurdere hva endringen i verdien vil tilsi uten en 

individuell inngående fundamental analyse, da det ikke holdes opp mot eksempelvis et benchmark. På bakgrunn 

av at avhandlingen avgrenses fra fundamentale analyser per selskap, ekskluderes de 38 indikatorene fra listen. 22 

av disse indikatorene inngår i kategorien utslipp. Det gjenstår totalt 198 potensielle indikatorer til måling av 

impact.  

 

Innenfor de 10 kategoriene har målet vært å velge de indikatorene som i høyest mulig grad måler en intensjonell 

eller proaktiv handling for verdiskapning. De gjenværende 198 indikatorene og tilhørende beskrivelse av 

indikatorene er gjennomgått enkeltvis i vurderingen av hvilke indikatorer som skal benyttes i den positive 

screeningen. Det har vært viktig å skille mellom 1) indikatorer som overordnet måler om selskapene samsvarer 

med standarder innen ESG og som ikke måler noe form for positiv intensjonell verdi, og 2) indikatorene som reelt 

kan måle en intensjonell positiv endring. Det fremgår av Tabell 9, at 70 indikatorer er utvalgt etter gjennomgangen 

av resterende 198 indikatorene. De 70 indikatorene vurderes som gode til å måle en impact skapelse. I Tabell 10 

(s.52) er det angitt et utdrag av de 70 indikatorene med tilhørende beskrivelse og type måltall, for å illustrere hvilke 

typer indikatorer som er valgt ut. En full liste over de utvalgte indikatorene er angitt i bilag 14.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 9: Fordeling av måltall på impact. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

Emne Kategori Antall 
indikatorer

Antall indikatorer ekskl. 
kontroverser, governance 

& absolutte tall 

Antall utvalgte 
indikatorer på Impact 

Investing

Utslipp 47 25 12

Ressursforbruk 37 22 15

Innovasjon 30 28 12

Arbeidsstyrke 64 56 15

Menneskerettigheter 14 9 6

Samfunn 37 17 4

Produktansvar 54 39 4

Ledelse 64 2 2

Eiere 48 0 0

CSR Strategi 11 0 0

Totalt 406 198 70

Selskapsstyring

Miljø

Sosiale forhold



 

 

49 

 Utslipp 

Innenfor utslipp er 12 ut av 25 potensielle indikatorer etter ekskludering av kontroverser og absolutte tall, valgt ut. 

Indikatorene i kategorien måler blant annet selskapenes utslipp av klimagasser, om de har en miljøpolitikk, og om 

det foretas proaktive miljøinvesteringer. Av de 12 fremgår 3 av indikatorene i Tabell 10. Eksempelvis er 

indikatoren Environmental Innovation Score utvalgt. Indikatoren måler selskapenes kapasitet til å redusere 

miljøkostnadene, og skape nye markedsmuligheter gjennom teknologi og miljøvennlige produkter. Måltallene som 

ligner overordnede ESG målinger, trekkes ut av listen. Eksempelvis måler en av indikatorene om selskapene har 

rapportert om miljøbøter. Dette er en indikator som ikke uttrykker en skapelse av positiv impact, men derimot en 

etisk bekymring. 

 

Ressursforbruk 

15 av 22 mulige indikatorer eksklusiv kontroverser og absolutte verdier er utvalgt innenfor ressursforbruk. 

Indikatorene måler blant annet i hvilket omfang selskapene aktivt forbedrer vannforbruket, i hvilken grad hele 

verdikjeden inkorporeres i forsøket på å aktivt minske miljøpåvirkningen, og i hvilken grad det anvendes 

bærekraftig forpakning til produktene. Det er i tillegg utvalgt indikator som måler andelen fornybar energi i forhold 

til total energi distribuert eller produsert, samt nivået om resirkulering av vann. I Tabell 10 illustreres 3 av de 

utvalgte indikatorene angitt. Indikatorer som er ekskludert er på samme måte som under utslipp, overordnede ESG 

indikatorer, da det ikke i sterk nok grad proaktivt skaper impact. Dette gjelder eksempelvis måltall om selskapene 

har et «miljø-team».  

 

Innovasjon 

Innenfor innovasjon er det utvalgt 12 indikatorer for impact. Eksempelvis er det utvalgt indikatorer på Water 

Technologies, Eco-Design Products og Renewable/Clean Energy Products, se Tabell 10. Indikatorene fokuserer 

på om selskapene produserer og designer miljøvennlige produkter, og om spesifikke produkter er designet til å 

kunne resirkuleres og gjenbrukes med tanke på å redusere miljøpåvirkningen. Ut av de 28 potensielle indikatorene, 

er flere av indikatorene overlappende. Eksempelvis er det tre indikatorer som måler i hvilken grad selskapene 

vurderer risiko knyttet til miljø- og biologisk mangfold når det evalueres prosjekter. I disse tilfellene er kun en av 

indikatorene valgt ut.  

 

Arbeidsstyrke  

I kategorien arbeidsstyrke er 15 ut av 56 potensielle måltall valgt ut. De utvalget indikatorene måler i hvilken grad 

selskapene har en politikk på å aktivt forbedre arbeidstakernes helse og sikkerhet, i hvilken grad det er 

karrieremuligheter innenfor selskapet, samt trening og opplæring av ansatte. Videre er det utvalgt indikatorer som 
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vurderer om selskap aktivt andelen av ansatte som har nedsatt funksjonsevne eller har spesielle behov, og om 

selskapene har en politikk på å aktivt drive frem mangfold og like muligheter, eller 

 

Det er en stor andel av indikatorene som velges bort innenfor arbeidsstyrke, grunnet manglende nivå av 

verdiskapelse ved indikatorene. Eksempelvis er det tre indikatorer som ser på kvinnelige arbeidstakere; første 

indikatoren ser på andelen av kvinnelige ansatte, den andre indikatoren ser på andelen av kvinnelige ledere mens 

den tredje indikatoren måler nyansettelse av kvinner. Sistnevnte indikator vurderes til å være beste indikator for å 

måle en positiv endring for likestilling mellom kjønn. De to andre måltallene vurderer andelen av kvinnelige 

arbeidstakere, og vurderes til å mangle nivå av positiv endring. Dette vurderes til å være overordnende ESG 

indikatorer som dermed ekskluderes.  

 

Menneskerettigheter 

Innenfor menneskerettigheter er det utvalgt 6 av 9 mulige indikatorer, eksklusiv kontroverser og absolutte tall. De 

valgte indikatorene måler selskapenes innsats i å fremme menneskerettigheter og bidrag til å skape en positiv 

forandring i forbindelse med blant annet barnearbeid og tvangsarbeid. Eksempel måler indikatoren Ethical Trading 

Initiativ i Tabell 10, om selskapene tar del i et initiativ med formål om å skape bedre arbeidsvilkår globalt. Videre 

er det valgt indikatorer som måler om selskapene setter krav overfor leverandører og samarbeidspartnere, for å 

sikre at de også overholder menneskerettighetene.  

 

Samfunn 

4 ut av 17 mulige indikatorer, eksklusiv kontroverser og absolutte tall er valgt innenfor samfunn. Indikatorene 

måler: i hvilken grad selskapene aktivt fremmer samfunnsansvar, nivået av mikrofinansiering og investering i 

samfunnet, fører en lavere pris i fremvoksende markeder, og måltall som fanger selskaper som utvikler medisiner 

rettet mot utviklingsland. Indikatorer som er valgt fra, er tilknyttet hvordan selskapene forholder seg til korrupsjon, 

bestikkelse, politiske bidrag og lobbyvirksomhet etc. Disse indikatorene er ekskludert da det er overordnede ESG 

indikatorer som ikke måler positiv intensjonell verdiskapelse.  

 

Produktansvar 

Innenfor produktansvar er 4 ut av 39 potensielle indikatorer etter ekskludering av kontroverser og absolutte tall 

valgt. Det fremgår av Tabell 10 at det blant annet inkluderes en Product Access Low Price indikator som måler 

om selskapene tilbyr produkter og tjenester som er rettet mot lav-inntektsgrupper. Innenfor produktansvar er det 

flere av indikatorene som er knyttet til industrier som kan ses på som «etisk syndelige». En vurdering av 

behandling av særlige syndelige selskap blir vurdert ved negativ screening, se 7.2 Negativ Screening. 
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Ledelse  

Innenfor ledelse er kun 2 av 64 indikatorer utvalgt som mål på impact. I Tabell 10 ses de to utvalgte indikatorene 

Policy Board Diversity og Board Gender Diversity. Indikatorene måler i hvilken grad selskapene har en aktiv 

politikk for fremgang innenfor mangfold og kvinner i styret. Ut av de 64 mulige måltallene, er mange av 

indikatorene rettet mot selskapenes styrekomité, styrets størrelse, om det foreligger intern revisjon etc. Dette er 

indikatorer som er tilknyttet selskapenes styring, og anses som overordnede ESG indikatorer og dermed velges 

fra. 

 

Det bemerkes at mange av indikatorene er universelle, og er derfor gjeldende for alle selskapene i 

investeringsuniverset. Enkelte indikatorer er derimot industri-spesifikke, eller rettet mot spesifikke impact 

områder, og begrenses til spesifikke selskaper. Dermed, er ikke alle indikatorer relevant for alle selskapene, som 

betyr at enkelte selskap har svakere mulighet til å bevise en eventuell impact-verdiskapelse. I denne vurderingen, 

prioriteres det overordnede målet til porteføljen om å bidra til å skape positive globale løsninger. Det betyr at 

indikatorene som best kan måle impact utvelges, til tross for et eventuelt skjevere fokus mot enkelte industrier, da 

impact ofte gjelder spesifikke særskilte mål, eksempelvis mikrofinansiering. 
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Tabell 10: Utdrag av utvalgte måltall på impact.  

 
Kilde: Indikatorer og tilhørende forklaring er hentet fra Refinitiv Eikon.  

Kategori Indikator Forklaring Måltall

Environmental Expenditures 
Investments Score

Does the company report on its environmental expenditures or does the 
company report to make proactive environmental investments to reduce 
future risks or increase future opportunities?

0-100

Environmental Innovation Score

Environmental innovation category score reflects a company's capacity to 
reduce the environmental costs and burdens for its customers, and 
thereby creating new market opportunities through new environmental 
technologies and processes or eco-designed products.

0-100

Biodiversity Impact Reduction
Does the company report on its impact on biodiversity or on activities to 
reduce its impact on the native ecosystems and species, as well as the 
biodiversity of protected and sensitive areas?

0-100

Policy Energy Efficiency
Does the company have a policy to improve its energy efficiency?
In scope are the various forms of processes/mechanisms/procedures to 
improve energy use in operation efficiently

0-100

Renewable Energy Use Ratio Total energy generated from primary renewable energy sources divided 
by total energy.

0-100

Land Environmental Impact 
Reduction

Does the company report on initiatives to reduce the environmental 
impact on land owned, leased or managed for production activities or 
extractive use?

0-100

Water Technologies
Does the company develop products or technologies that are used for 
water treatment, purification or that improve water use efficiency? 0-100

Eco-Design Products Does the company report on specific products which are designed for 
reuse, recycling or the reduction of environmental impacts?

True/False

Renewable/Clean Energy Products
Does the company develop products or technologies for use in the 
clean, renewable energy (such as wind, solar, hydro and geo-thermal 
and biomass power)?

0-100

Health & Safety Training Does the company train its executives or key employees on health & 
safety?

True/False

Policy Career Development Does the company have a policy to improve the career development 
paths of its employees?

True/False

Employees With Disabilities Percentage of employees with disabilities or special needs. 0-100

Policy Human Rights Does the company have a policy to ensure the respect of human rights 
in general?

0-100

Human Rights Contractor Does the company report or show to use human rights criteria in the 
selection or monitoring process of its suppliers or sourcing partners?

0-100

Ethical Trading Initiative ETI Is the company a member of the Ethical Trading Initiative (ETI)? 0-100

Community Lending and 
Investments

Total community lending, financing and investments which are not 
considered donations. 0-100

Product Sales at Discount to 
Emerging Markets

Is the company selling some products or services at a discount to normal 
retail prices in emerging markets? 0-100

Diseases of the Developing World
Does the company claim to conduct research and development on drugs 
for diseases in the developing world? 0-100

Policy Fair Trade Does the company have a policy on fair trade? 0-100

Product Access Low Price

Does the company distribute any low-priced products or services 
specifically designed for lower income categories (e.g., bridging the 
digital divide, telecommunications, low cost cars and micro-financing 
services)?

0-100

Healthy Food or Products
Does the company reportedly develop or market products and services 
that foster specific health and safety benefits for the consumers (healthy, 
organic or nutritional food, safe cars, etc.)?

0-100

Policy Board Diversity
Does the company have a policy regarding the gender diversity of its 
board? True/False

Board Gender Diversity Percentage of female  on the board. 0-100

Samfunn

Produktansvar

Ledelse

Utslipp

Ressursforbruk

Innovasjon 

Arbeidsstyrke

Menneske-
rettigheter
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6.4 BIAS I DATA  

Det strebes etter å minimere bias i data for å sikre valide og reliable resultater. Mulige feilkilder datasettet kan stå 

overfor gjennomgås følgende, herunder survivorship bias og look-ahead bias, og hvordan de håndteres i 

avhandlingen. Avhandlingens validitet og reliabilitet er diskutert i Kap.10 Kvalitetsvurdering. 

 

Survivorship bias eksisterer når datasettets er skjevt representerer selskaper som har «overlevd» og overser 

selskaper som har opphørt underveis i analyseperioden. Siden opphørte selskaper har gjort det dårligere enn det 

representative gjennomsnittet, vil en slik eksklusjon fra datasettet kunne føre til forvrengte resultater (Vanguard, 

2015). I tillegg vil de gjenværende selskaper fremstille datasettet som mer vellykket, hvilket fører til en 

overvurdering av datasettets gjennomsnittlig avkast (Vanguard, 2015).  

 

For å unngå survivorship bias inngår alle selskapene som har vært en del av S&P 500 i perioden 2008-2019, i 

investeringsuniverset. S&P 500 rebalanseres hvert kvartal, hvor de selskapene som imøtekommer indeksens 

kriterier velges inn, og de selskapene som ikke imøtekommer kriteriene tas ut av indeksen (LLC, 2019). Blant 

annet kreves det at selskapene rapporterer en positiv inntjening store deler av det siste kvartalet samt de siste fire 

kvartalene (LLC, 2020). Det betyr at selskaper som ikke har hatt en slik rapportert positiv inntjening, tas ut av 

indeksen på tidspunktet for rebalansering. Det samme gjelder selskaper som går konkurs, hvor de automatisk tas 

ut av indeksen ved rebalansering. Ved å inndra de selskapene som har gått ut av indeksen, vil ikke datasettet kun 

representere de selskapene som generelt har gjort det godt i hele perioden. Det argumenteres dermed for at 

datasettet er fri for survivorship bias. Eksempelvis, inngår hele kursutviklingen til Lehman Brothers Holdings Inc 

i S&P 500 i 2008, hvilket forhindrer survivorship bias. 

 

Look-ahead bias foreligger når det anvendes informasjon eller data på et tidspunkt hvor det ikke ville vært 

tilgjengelig (Kenton, 2020). Porteføljene rebalanseres første handelsdag i året, og tar utgangspunkt i at data på 

ikke-finansielle måltall er tilgjengelig fra 31.12 året før. Refinitiv oppdaterer måltallene på årlig basis basert på 

selskapenes regnskapsår (Eikon, 2017). Det betyr for de selskapene hvor regnskapsåret ikke følger kalenderåret, 

vil dataen ikke være tilgjengelig fra 31.12. Siden det anvendes aksjepriser fra januar for selskapene hvor 

regnskapsåret ikke følger kalenderåret, kan det tenkes at aksjekursene ikke alltid reflekterer informasjonen knyttet 

til oppdaterte måltall for disse selskapene. Derimot vurderes det ikke som en betydelig begrensning for analysen, 

da avhandlingens formål ikke er å konstruere en modell til å forutsi fremtidig utvikling eller teste en 

investeringsstrategi.  
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7 IMPACT SCREENING 

Analysen Impact Screening innledes med en vurdering av screeningintensitet, innen en negativ screening av 

investeringsuniverset føres. Deretter konstrueres en positiv screeningmodell med SDG målene som rammeverk, 

ved bruk av de utvalgte måltall på impact. Med utgangspunkt i screeningmodellen konstrueres det impact-

fokuserte porteføljer.  

 

FN definerer den globale agenda med totalt 17 SDG mål samt 169 assosierte delmål («targets») som spesifiserer 

den globale agendaens skala og ambisjoner. Herunder definerer FN underliggende SDG indikatorer som spesifikt 

rettes mot SDG mål og delmål. SDG indikatorene defineres av FN som under «pågående utarbeidelse» (UN 

General Assembly, 2015b). Det bemerkes at impact-porteføljenes formål er å bidra til den globale agenda, hvor 

impact knyttes opp til de 17 overordnede SDG målene. En oversikt over de totalt 17 SDG målene fremgår i Tabell 

11. Det henvises til bilag 14.4 for full beskrivelse av de enkelte SDG målene.  

 

 

 

 

 

 

 

7.1 SCREENINGINTENSITET 

Impact investing sitt primære formål er å aktivt skape ekstern positiv verdi, fremfor å unngå negativ påvirkning. 

Positiv screeningmetode er dermed i hensiktsmessig, da screeningmetoden proaktivt og systematisk kan anvendes 

til å utvelge aksjer som samsvarer med investorens spesifikke impact målsetninger. Screeningprosessens 

hovedvekt ligger derfor på den positive screeningen. Likevel føres det først en generell negativ screening for å 

trekke ut det som strider imot investorens fundamentale verdigrunnlag og dermed går imot impact investorens 

overordnede hensikt. Som følge av negativ screening, innskrenkes investeringsuniverset før videre vurdering av 

impact på gjenværende selskaper føres.  

 

Sett screeningintensiteten fra det finansielle perspektiv, avdekker Kempf & Osthoff (2007) at en kombinasjonen 

av negativ og positiv screening gir høyere meravkast fremfor å anvende de hver for seg. På den andre siden, 

avdekker Kap.3 Litterær gjennomgang at det ikke foreligger en klar forventing om denne sammenhengen, hvor 

Tabell 11: Oversikt over SDG målene. 

 
Kilde: Egen tilvirkning på bakgrunn av FNs SDG mål (FN, 2020).  

SDG 1 - Utrydde Fattigdom SDG 7 - Ren Energi SDG 13 - Stoppe Klimaendringer
SDG 2 - Utrydde Sult SDG 8 - Arbeid & Økonomisk Vekst SDG 14 - Liv Under Vann
SDG 3 - God Helse SDG 9 - Innovasjon & Infrastruktur SDG 15 - Liv På Land
SDG 4 - God Utdanning SDG 10 - Mindre Ulikhet SDG 16 - Fred & Rettferdighet
SDG 5 - Likestilling ml. Kjønn SDG 11 - Bærekraftige Byer & Samfunn SDG 17 - Samarbeid Mot Nå Målene
SDG 6 - Rent Vann & God Sanitet SDG 12 - Ansvarlig Forbruk & Produksjon

FNs 17 SDG Mål



 

 

55 

det også observeres konveks sammenheng mellom screeningintensitet og finansiell prestasjon, samt insignifikant 

påvirkning på risiko eller avkast (Barnett & Salomon, 2006; Humphrey & Tan, 2014).  

 

7.2 NEGATIV SCREENING 

Trinks & Scholtens (2017) finner at aksjene som blir ansett som mest kontroversielle, er fra USA. Siden 

avhandlingens investeringsunivers er det amerikanske markedet, vurderes det som hensiktsmessig å føre en 

generell negativ screening føres. 

 

Etiske relativisme og manglende konsensus av standarder på «syndeaksjer» problematisert av Schwartz (2003), 

understreker betydningen av ekskluderingskriteriene, se 2.2. Etisk Screening investering. Forretninger kan stride 

imot grunnleggende etiske prinsipper i enkelte religioner eller kulturer og dermed viktig å være bevisst på om en 

generell etisk screening påvirkes av personlige eller kulturell etisk relativisme (Schwartz, 2003). Eksempelvis kan 

kulturell relativisme spille inn på den etiske oppfatningen av alkohol, hvor enkelte regioner har en stolt 

kulturtradisjon med vinproduksjon, men produktet kan også ses som helseskadelig og uetisk. Schwartz (2003) 

fremhever at den negative screeningen kun skal reflektere investorens etiske fokus og ikke andre verdier, på den 

måten vil den moralske standarden klare å unngå kulturell relativisme. Da avhandlingen ses fra den amerikanske 

investorens synspunkt, vil det etterstrebes å holde et verdifokus fra et amerikansk ståsted. Schwartz (2003) påpeker 

at det etiske vurderingsgrunnlaget for screeningen bør gå på helheten av praksisen til virksomhetene. 

 

Som tidligere forklart, føres det kun en generell negativ screening da den positive screening av impact selskaper 

står i fokus. Grunnet avhandlingens mindre fokus på negativ screening, holdes den på et overordnet nivå. 

Screeningen foretas på industribasis, der hensikten er å ekskludere de industriene det med bred allmenn enighet 

innenfor det amerikanske markedet kan identifiseres som «syndeindustri». Trinks & Scholtens (2017) identifiserer 

totalt 14 kontroversielle problemstillinger tilknyttet syndeindustrier. Derimot, for å unngå høy grad av etisk 

relativisme, ekskluderes ikke industrier hvor det foreligger etiske tvil, eksempelvis abort. Derfor tas det 

utgangspunkt i «Sextet of sins» definert av Lobe & Walkshäusl (2016), som baseres på hvilke industrier det er 

høyest konsensus på det amerikanske SRI markedet om er «syndelig»: Alkohol, Gambling, Tobakk, Våpen, 

Voksenunderholdning og Kjernekraft. «Sextet of sins» vurderes også å stride imot investorens fundamentale 

verdigrunnlag og hensikt, og ekskluderes fra investeringsuniverset for å unngå å bryte med porteføljenes 

overordnede mål om å bidra med å skape positive globale løsninger på bærekraftsmålene.  

 



 

 

56 

Overordnet avgrenses syndeaksjenes omfang til å gjelde drift, produksjon eller tjeneste omfattet av «Sextet of 

sins» industriene. Videre, etterstrebes det å følge Schwartz (2003) oppfordring om at screeningen bør sees fra det 

helhetlige bilde av praksisen til virksomheten. Derfor vil selskap som indirekte påvirker, bidrar eller støtter de 

gjeldende industriene, som utgangspunkt ikke falle inn under industriene og holdes til et minimum, med mindre 

særlige forhold tilsier annen vurdering. Dette gjelder eksempelvis restauranter som tilbyr alkoholholdige varer 

(ved alkoholindustri) eller salg til militærtjenester som ikke direkte er våpensalg (ved våpenindustrien). Følgende 

gjennomgås screeningen innenfor de 6 syndeindustriene enkeltvis. I Tabell 12 fremgår det hvilke SDG mål 

syndeindustriene strider imot, herunder delmålene til SDG målene.  

 

Alkohol 

Alkohol kobles til SDG mål 3 om god helse og livskvalitet, herunder delmål 3.5, se Tabell 12. Det legges vekt på 

det overordnede fokus om å se på helhetlig virksomhet og ønske om å holde en overordnet holdning til hva som 

skal inngå i industrien. Herunder legges fokus på produksjon av alkoholholdige varer, og ikke en generell 

omsetningsandel inntjent fra salg. Alternativt kunne et minimumsnivå av andel omsatt tjent fra alkohol som krav 

bli satt. Derimot, er utfordringen å sette et universell og rettferdig cut-off nivå. Ved fokus på produksjon av 

alkoholholdige varer vil ikke restauranter, barer og andre bransjer som direkte eller indirekte støtter eller tjener på 

alkohol identifiseres som syndeselskap under alkohol. Alkoholindustriens omfang vurderes derfor å gjelde 

industrinivå definert som Brewers og Distillers & Wineries. Totalt fem selskap fra investeringsuniverset 

ekskluderes.  

 

Tobakk 

Tobakk ses i forbindelse med SDG 3, herunder delmål 3.A, ref. Tabell 12. Tobakksindustriens omfang avgrenses 

på likt vurderingsprinsipp alkohol, hvorfor kriteriet for eksklusjon settes på TRBC industrinivå Tobacco. 

Tobakksindustrien inkluderer selskaper som inngår under produksjon, dyrking og fremstilling av tobakksvarer. 

Derimot, vil ikke andre aktører som tilbyr eller har et direkte eller indirekte salg fra tobakk ekskluderes. Totalt sett 

er fem selskap ekskludert. 

 

Gambling 

Gambling knyttes til SDG 1, se Tabell 12. På industrinivå ekskluderes selskaper innenfor Casinos & Gaming. Det 

inkluderer selskap som inngår under drift og tilbydere av kasino og gambling, samtidig andre gambling-relaterte 

produkter og tjenester. Totalt fire selskap ekskluderes. 

 

  



 

 

57 

Våpen 

Våpen anses å stride imot SDG 16, se Tabell 12. Våpenindustrien er screenet ut ifra TRBC industrinivå Aerospace 

& Defense hvor 15 selskap inngår. Grunnet industrinivåets brede underaktiviteter, ble det nødvendig å skille 

våpen-relatert industri fra resterende industri gjennom anvendelse av flere identifikasjonsmetoder. Ved bruk av 

indikatorer hentet fra TRBC, undersøkes det om selskapene kan tilknyttes våpenrelatert drift innenfor Cluster 

Bombs, Armaments og Landmines innenfor Aerospace & Defense. Kontrollen fant at alle selskap med unntak av 

ett selskap tilhørende aktivitetsgruppen Satellitt design & Manufacturing, hadde indikatorer som tilsa en viss 

relasjon til våpenindustrien. Videre undersøkelser av de våpenrelaterte selskapene viste også til at et selskap solgte 

varer til militæret, men ingen av produktene var under kategorien «våpen». Selskapet vurderes således heller ikke 

til å inngå i syndeindustrien, da kriteriet settes på basis av våpen og ikke militæret som kun indirekte relateres til 

våpenindustrien. Totalt 13 selskap ekskluderes.  

 

Voksenunderhold 

Voksenindustrien ses i forbindelse med SDG 8, se Tabell 12. Industrien for voksenunderholdning er identifisert 

på TRBC aktivitetsnivå, herunder Adult Entertainment Production & Broadcasting, Adult Publishing og Adult 

Products Retailers og finnes under industrikategoriene Consumer Publishing og Miscellaneous Speciality 

Retailers. Aktivitetsnivåene kryss-testes mot indikatoren «Pornografi» og finner ingen aksjer i vårt 

investeringsunivers. 

 

Kjernekraft 

Kjernekraft vurderes i forhold til SDG 12, se Tabell 12. Kjernekraftindustrien inkluderer kjernekraftverk, 

produksjon og aktører som tilbyr kjernekraftprodusert elektrisitet. I tillegg vurderes selskap som tilbyr 

konstruksjon av kjernekraftverk og tilhørende utstyr og komponenter til å inngå, da deres forretningsmodell og 

spesialisert ekspertise er i så sterk grad tilknyttet kjernekraft. På det grunnlaget ekskluderes selskap innenfor 

industrigruppene Electric Utilities & IPP, Construction & Engineering og Heavy Electric Equipment. Totalt 20 

selskap kategoriseres innenfor kjernekraft og blir dermed ekskludert. 
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Tabell 12: Begrunnet ekskludering av syndeindustrier på bakgrunn av SDG målene. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

Sextet of sins SDG Mål Målforklaring Begrunnet ekskludering 

Alkohol 3

SDG 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 
alder.

Target 3.5: Styrke forebygging og behandling av misbruk, blant 
annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol

Reduksjon av bruk av alkohol for å sikre god folkehelse, er sett på som et 
prioritert fokusområde. Nasjoner har forpliktet seg til å fremme reduksjon gjennom 
tiltak satt av FN og WHO. WHO vurderer helseskaden ved bruk av alkohol som: 
"Alcohol is a toxic and psychoactive substance with dependence producing 
propensities. Alcohol is the leading risk factor for premature mortality and 
disability among those aged 15 to 49 years. (...). Disadvantaged and especially 
vulnerable populations have higher rates of alcohol-related death and 
hospitalization."  (WHOa., u.d.)

Tobakk 3

SDG 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for all.

Target 3.A: Styrke gjennomføringen av WHO rammekonvensjon 
om forebygging av tobakksskader i alle land.

WHOs vurdering av tobakks helseskadelige påvirkninge skaper grunnlaget for
Target 3.A, som vedrører WHO rammekonvensjonen: "Every year, more than 8
million people die from tobacco use. Most tobacco-related deaths occur in low-
and middle-income countries, areas that are targets of intensive tobacco industry
interference and marketing. Tobacco can also be deadly for non-smokers. (...)"
(WHOb., u.d.)

Gambling 1

SDG 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden. 

Target 16.4: Oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og 
våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere 
stjålne eiendeler samt bekjeme alle former for organisert 
kriminalitet.

Til tross for at noen region ser på gambling som en form for underholdning, 
vurderes industrien som stridende i mot det generell sosiale ansvaret 
bærekraftsmålene underliggende motiv har. Det legges vekt på det sosiale 
ansvaret mot den avhengighetsskapende adferden gambling utnytter og 
økonomiske misligheter som kommer av en slik utnyttelse. (WHOc., u.d.) 

Det kan kobles til SDG 1 da det omhandler å ha en inkluderende økonomisk 
vekst, der tilretteleggelse og sosial beskyttelse kreves, men kan også sees i 
sammenheng med SDGs overordnet motiv om å ta sosialt ansvar.

Våpen 16 SDG 16: Fred og rettferdighet

Å sikre internasjonal sikkerhet og fred ansees som en av FNs hovedoppgaver og 
en grunnforutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Våpenindustrien treffer 
flere delmål som omhandler vold, rettssikerhet og kriminalitet (16.1, 16.2, 16.3, 
16.4, 16.a). Target 16.4 ses på som et direkte tiltak om å betydelige redusere 
ulovlig våpenstrømmer.

Voksen under-
holdning 8

SDG 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

Target 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og 
sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder 
arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt 
arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.

Target 8.8 fremheves som det betydelige argument, voksenunderholdning strider 
i mot, der et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere er en SDG prioritet.

Kjernekraft 12

SDG 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. 

Target 12.2: Oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av 
naturressurser

Target 12.4: Ooppnå en mer miljøvennlig forvaltning av 
kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus 
og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann 
og jord for mest mulig begrense skadevirkningene for 
menneksers helse og for miljøet. 

Target 12.5: Betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, 
reduksjon, gjenvinning og ombruk.

Det miljøskadelige radioaktive avfallet og helseskadelige risikoen som kommer 
som følge av kjernekraftproduksjon er det avgjørende argument. Risikoen for 
betydelige katastrofale skadene og ulykkene har gjort at flere land velger å fase ut 
kjernekraft. (Greenpeace, u.d.). Det går dermed i mot SDG 12 om ansvarlig 
produksjon.
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Totaleffekt av negativ screening 

Totalt er 47 selskap identifisert som syndeindustrier etter «Sextet of sins». De satte kriteriene for hva som 

kategoriseres innenfor en «syndeindustri» kan ses å ha en betydelig effekt for andelen av selskap som blir 

identifisert. Det bør strebes etter å holde en objektiv holdning til hva som best kan representere syndeaksjer uten 

for høy grad av etiske relativisme eller for løse indirekte koblinger til de respektive industriene. Videre preges 

screeningen av et ønske om at negativ screening ikke skal drive impact-porteføljens innhold i for høy grad, og at 

det er i overens med Schwartz (2003) oppfordring om å se på det helhetlige bilde av businesspraksisen. Det antas 

at selskapenes forretningsmodell holdes konstant over hele tidsperioden, og de 47 selskapene er dermed ekskludert 

fra investeringsuniverset. Etter negativ screening, er det 748 gjenværende selskaper i investeringsuniverset.  

 

7.3 POSITIV SCREENINGMODELL 

Grunnet positive screeningens proaktive metode til å utvelge aksjer, vektlegges den positive screening og spiller 

den avgjørende rollen for de resulterende impact-porteføljene. Fra 6.3 Måltall på impact ble utvelgelsesprosessen 

av indikatorer med fokus på impact-verdiskapelse beskrevet. I følgende delkapittel vurderes hvordan en effektiv 

og systematisk impact-screeningmodell kan oppbygges med impact-verdi knyttet til SDG målene.  

7.3.1 SCREENINGMODELLENS UNDERLIGGENDE KRITERIER OG ANTAGELSER 

Screeningmodellens fundamentale kriterier bygger på sentrale betingelser i impact investing beskrevet i Kap.0  

Presentasjon av Social Investments: 1) Skape positiv ekstern innvirkning, 2) Målbarhet og årsakssammenheng og 

3) Intensjonell handling. Det settes et siste overordnet kriteriet tilknyttet et generelt forbehold ved 

investeringsfeltets informasjons tilgjengelighet: 4) Tilgjengelighet i data og måling.  

 

Impact-porteføljenes overordnede formål er å bidra til å skape bærekraftige løsninger etter SDG. Det bygges 

dermed systematisk opp en screeningmodell med de 17 SDG målene som rammeverk. Ut ifra SDG målene og de 

70 utvalgte indikatorene til å måle impact, skapes det et multi-kriteria-system. Ut ifra SDG målene og de 70 

utvalgte indikatorene til å måle impact, skapes det et multi-kriteria-system. Screeningmodellen skal bidra til å gi 

en vurdering av hvilke selskaper i investeringsuniverset som utmerker seg, ved at de generere en positiv ekstern 

innvirkning og bidrar til den globale agendaen. Det illustreres i Tabell 15 (s.65), hvordan indikatorene er koblet 

til SDG målene. Den fulle fordelingen av indikatorene på SDG målene finnes i bilag 14.4. Screeningmodellen 

settes opp på årlig basis, i samsvar med at porteføljene rebalanseres årlig. 

 

Det vurderes at sammensetningen av forskjellige og flere måltall, er viktig for å vurdere selskapenes bidrag til de 

respektive SDG målene. Hensikten er at summen av indikatorene skal skape et helhetlig bilde av selskapets 
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intensjonelle handling og kausale bidrag til det gitte SDG målet. Det tildeles en score per indikator. Videre strebes 

det etter å sammensette indikatorer som gir informasjonsverdi fra forskjellige vinkler av de globale utfordringene 

og tilhørende SDG mål. Enkelte indikatorer er vurdert til å forsterke og komplementerer andre måltall, og dermed 

styrke beviset for en eventuell kausal sammenheng mellom intensjonell handling og et faktisk målbart resultat. 

Anvendelsen av måltallene muliggjør videre at impact-verdien blir håndfast og kvantifiserbar. Dermed er det mulig 

å holde en standardisert sammenligning mellom selskapene.  

 

Der et måltall vurderes å sammenfalle med flere SDG mål og det anses som hensiktsmessig, vil enkelte måltall 

inngå under flere SDG mål i screeningmodellen. Det skyldes blant annet at SDG målenes er én helhetlig global 

agenda, og enkelte SDG delmål er tett knyttet til andre SDG delmål. Følgen ses videre i indikatorene som ikke 

presist dekker over ett spesifikt delmål. Eksempel forteller måltallet Environmental Partnerships om det er inngått 

partnerskap med statlige eller industri organisasjoner med hensikt om å finne løsninger på miljøutfordringer. 

Måltallet sammenfaller med de enkelte SDG delmålene som bekjemper miljøutfordringer, og dermed vurdert til å 

gi informasjon om selskapenes bidrag til å nå flere SDG målsetninger. 

 

Det fjerde kriteriet for rammeverkoppsettet, innebærer kravet om tilstrekkelig datagrunnlag og kvantifiserbar 

måling. Undersøkelser har funnet at én av fire SDG delmål ikke kan måles, og skyldes at tilhørende SDG 

indikatorene er under pågående utvikling. Det vurderes at mangelen på målbare indikatorer er en av de største 

utfordringene til bærekraftsmålene (Nørgaard et al., 2018). Kartleggelsen av SDG dekningen finner blant annet at 

SDG 3 og SDG 9 er de bærekraftsmålene med best dekning av indikatorer, mens SDG 10 har et mindre 

indikatorgrunnlag (Nørgaard et al., 2018). Konsekvensen i screeningmodellen er en større dekning av enkelte SDG 

mål enn andre, grunnet det skjevere datautgangspunkt av indikatorer. Måltallenes dekning av SDG målene, vil 

legges til grunn i overveielsen av hvilke SDG mål som anses som mest investerbare ved vektleggingen av SDG 

målene og vil bli utdypet i 7.4 Porteføljekonstruksjon. 

 

Det anses en begrensning ved impact investing i SDG generelt, da konseptets lave etableringsnivå fører frem 

skjevere datagrunnlag av indikatorer, og forventes å ramme envher annen SDG indikatormodell. I tillegg ses en 

begrensning i avhandlingens rekkevidde og ressursertilgang, da en eventuell manuell og kvalitativ analyse ved 

manglende belegg kunne vært supplert. Grunnet begrenset transparans blant selskap, manglende tilgang til intern 

selskapsinformasjon og en generell tids- og ressursbegrensning anses det likevel som utenfor avhandlingen 

omfang, hvor det herav er foretatt en nødvendig avgrensning.  
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Presentert i Kap.3 Litterær gjennomgang, avdekket Revelli (2017) høy risiko for «green washing» ved manglende 

klarhet i underliggende måltall, eller hvordan den ikke-finansielle verdien er integrert i porteføljen. Ved å skape 

et velkonstruert system fra grunn reduseres risikoen for feilmåling, i motsetning til å anvende eksterne konstruerte 

scores på et høyere aggregert nivå. Eksempelvis, kan en aggregert score på miljøeffekt med uklare underliggende 

målkriterier, reise tvil om faktisk måling og intensjonenelle bevis. Samtidig sikres den konstruerte 

screeningmodellen et impact system som sentraliseres direkte rundt impact-porteføljenes egenprioriterte impact 

målsetning. Som helhet anses den konstruerte screeningmodell dermed som et avgjørende element for å unngå 

misbruk av det etiske element, redusere bias og minimere risikoen for «impact washing»8,  

7.3.2 SCREENINGMODELLENS DELELEMENTER 

Screeningmodellen konstrueres ut ifra to dimensjoner til beregning av selskapenes totale impact score; 

bærekraftscore og impact-multippel. Bærekraftscoren indikerer i hvilken grad selskapene har prestert på de 

anvendte måltallene på impact. Hvorimot, impact-multippel vurderer måltallets underliggende «impact-styrke».  

 

Bærekraftscore 

Den første dimensjonen handler om å sette et kategorisert poengsystem ut ifra en scoreverdi som representerer 

hvor godt selskapet har prestert på indikator målingene. Indikatorene hentet fra Eikon består i hovedsak av enten 

en numerisk score mellom 0 til 100 eller en kvalitativ binær måling: Sann/Usann. Majoriteten av indikatorene er 

numerisk scores, og indikerer hvor godt selskapet treffer på å nå målkravene til indikatoren. Den numeriske scoren 

transformeres til et 5-poengsystem som indikerer om selskapene har: Ingen, lav, lav/moderat, moderat/høy, eller 

høy grad oppfylt kravet til det spesifikke måltallet for impact. Den numeriske scoren aggregeres til et nivå der 25 

scorepoeng inngår i 1 poeng, og poengsystemet settes fra 0 til 4, se Tabell 13. På den måten, blir målscoren fra 

Eikon konvertert til en beskrivende kategorisering i spekteret ingen til høy grad av oppfyllelse av bærekraftskrav.  

 

De binære indikatorene settes til sann hvis selskapet har oppnådd minimumskravet av måltallet, og usann hvis 

selskapet ikke har utført nødvendig handling til å nå måltallet. Ettersom det kun settes et minimumskrav for 

oppnåelse og benyttes som komplementerende kontrollindikator til å styrke bevis til de mer sentrale 

scoreindikatorene, settes de binære målingene til 0 og 1 poeng ved henholdsvis usann og sann. 

 

 
8 «Impact washing» bygger på terminologien til «green washing», og eksisterer når selskaper og fond hevder de er impact-

fokuserte uten å egentlig ha en positiv sosial eller miljømessig påvirkning på samfunnet (Bass et al., 2018). 
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Tabell 13: Konstruksjon av bærekraftscore. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Impact-multippel 

Screeningmodellens impact-multippel baseres på hva måltallene underliggende måler. Selskapenes bærekraftscore 

under hver indikator, multipliseres med x1 eller x2, avhengig av indikatorens effekt og nivå av impact, se Tabell 

14. Dermed justeres poengsystemet etter indikatorenes impact-effekt, hvilket er nødvendig for å korrigere 

måltallene etter det varierende nivå av impact. Multippel på x1 indikerer en lavere grad av impact-skapelse, mens 

x2 antyder høyere grad av impact-skapelse. Ettersom det er foretatt en impact-rettet filtrering av 406 ikke-

finansielle måltall, betraktes de gjenværende 70 utvalgte måltallene å imøtekomme minimumskravet på nivået av 

impact. Av den grunn, skilles det kun mellom x1 impact-multippel som tilsier moderat impact-effekt, og x2 

impact-multippel som hentyder at måltallet har høyere impact-styrke.  

 

Tabell 14: Impact-multippel. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

x2 impact-multippel tildeles til de indikatorene som i en høyere grad måler en positiv impact-effekt på 

omverdenen. Indikatorene som får en x2 impact-multippel, er primært indikatorer som er knyttet til selskapenes 

kjerneaktivitet og drift, og dermed måler om selskapenes kjerneaktivitet og drift genererer positiv impact. 

Eksempelvis får indikatoren Renewable/Clean Energy Products en x2 impact-multippel da indikatoren måler om 

selskapene utvikler produkter eller teknologier som kan benyttes for å skape fornybar energi. 

 

Impact investing er på generell basis en mer sammensatt og kompleks investeringsform enn de øvrige sosialt 

ansvarlige investeringsformene. Det krever dermed en grundigere overveielse av impact ved screeningprosessen. 

Det er derfor foretatt en individuell vurdering om øvrige indikatorer utover de som er tilknyttet selskapenes 

Refinitiv Score Poeng Forklaring

Numerisk score
0 0 p Ingen grad oppfylt måltallets underliggende krav

1-24 1 p Lav grad oppfylt måltallets underliggende krav

25-49 2 p Lav/Moderat grad oppfylt måltallets underliggende krav

50-74 3 p Moderat/Høy grad oppfylt måltallets underliggende krav

75-100 4 p Høy grad oppfylt måltallets underliggnede krav

Kvalitativ score
Sann/Usann 0 p / 1 p Oppfylt minimumskrav

x1 = Moderat impact-effekt
x2 = Høy impact-effekt

Multippel



 

 

63 

kjerneaktivitet og drift kan vise til en høyere grad av impact-effekt. Dersom de gjenspeiler en impact-effekt på 

nivå med resterende x2 klassifiseringen, tildeles måltallet en impact-multippel på x2 fremfor x1.  

 

For impact-multippel x1, kreves det som minimum at indikatorene måler selskapenes intensjon til å bidra positivt 

til utviklingen av SDG målene, og dermed sammenfaller med SDG målenes formål. Eksempelvis, får måltallet 

Environmental Partnership en multippel på x1 da indikatoren måler om selskapene har inngått et dokumentert 

partnerskap eller et initiativ med spesialiserte frivillige organisasjoner eller statlige organisasjoner om å adressere 

og forbedre miljøutfordringer. 

 

Impact-multippel x1 tildeles også typisk måltall som impliserer et dedikert fokus på å skape en ekstern impact-

verdi som en intensjonell handling, men som ikke skapes primært gjennom kjerneforretningsaktiviteten. 

Eksempelvis, måler Policy Environmental Supply Chain om selskapene aktivt setter krav til de samarbeidende 

selskapene i verdikjeden i forhold til reduksjon av miljøutslipp. På den måten, skapes det en positiv innvirkning 

ved at det stilles krav til at interessentene, og fungerer som en delindikator på selskapenes totale impact og bidrag 

til SDG mål 12 om bærekraftig forbruk og produksjon.  

 

Måltall som ser på om selskapene har en policy eller target om å skape impact, indikerer at selskapet har en 

intensjonell plan om å skape impact, hvor det vises et engasjement og forpliktelse til en impact-effekt. 

Eksempelvis, er Policy Emissions et mål på om selskapene har et dedikert mål om å redusere utslipp av 

klimagasser. Indikatoren krever i tillegg, at det foreligger et underliggende program og prosess for hvordan det 

skal gjøres, samtidig som det foreligger et dokumentert system og kontroll for å redusere utslipp og overholde en 

kontinuerlig forbedring. Til tross for at det har en positiv ekstern innvirkning, foregår innvirkningen på basis av 

en intern prosess, og dermed har en lavere impact-utstrekning enn for eksempel selskap som har som overordnet 

misjon og kjerneaktivitet om å redusere utslipp. Eksempel ved å utvikle nye løsninger, som den nevnte indikatoren 

Renewable/Clean Energy products. 

 

Ettersom indikatorene på policy eller target kun gir indikasjon på selskapenes intensjonelle mål, anses det som 

viktig, at de sees i sammenheng med indikatorer som faktiske måler resultat. Dermed settes de gjeldende 

indikatorene opp mot andre indikatorer, som dermed komplimenterer hverandre ved å sammen gi et inntrykk om 

selskapene overholder kravet om intensjonell handling og skapt innvirkning. 

 

Således forklarer indikatorer med x1 impact-multippel at det aktivt er med på å skape en positiv virkning, men i 

en mindre skala, rekkevidde og styrke enn x2 multippel. Indikatorene med impact-effekt x1 er viktig som 
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delelement i et større bilde av hva selskapene bidrar med. Konstruksjonen av sammensetningen av disse 

delindikatorene ansees som essensiell for å vurdere om et selskap bidrar i tilstrekkelig mengde 

 

Beregning av total score per SDG mål 

Etter fordeling av impact-multippel, og beregning av selskapenes bærekraftscore for hver indikator under hvert 

SDG mål, summeres bærekraftscorene multiplisert med impact multiplene under hvert SDG mål, for hvert enkelt 

selskap. Siden scoresystemet tildeler forskjellige maks scores per SDG i absolutte termer, divideres selskapenes 

score per SDG mål på maks score, for en rettferdig relativ SDG score per selskap. Beregning av selskapenes (i) 

totale score per SDG mål fremgår av ligning 7.1.  

 

 SDG	Total	Score! =
∑ impact	multippel0 ∗ bærekraftscore0,!

Max	score	per	SDG
 (7.1) 

 

Impact-multippel for indikator n multipliseres med bærekraftscoren gjeldende for indikator n og selskap i, dividert 

med maksimalt antall mulige poeng per SDG score. Eksempelvis, ses det i Tabell 15 at selskap 1 tildeles 

((1 ∗ 2) + (2 ∗ 3) + (1 ∗ 2)) = 10 ut av 16 mulige poeng under SDG 1, hvilket gir en relativ score på 
;:

;A
= 0,63. 

 

Total score per SDG mål beregnes for alle de 748 gjenværende selskapene i investeringsuniverset. Til konstruksjon 

av porteføljene skal de enkelte SDG målene vektlegges ved beregning av en endelig total impact score som 

selskapene skal screenes ut ifra. Vektleggingen av SDG målene vurderes i 7.4 Porteføljekonstruksjon. 
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7.3.3 DELKONKLUSJON 

Det etterstrebes å skape en screeningmodell hvor det ikke-finansielle motivet til impact investing om å aktivt skape 

en positiv ekstern innvirkning, er satt i sentrum. Forskjellige metoder og screeningintensitet betraktes, hvor det er 

vurdert som hensiktsmessig å føre to screeningfiltre i utvelgelsesprosessen; negativ ekskludering og positiv 

integrering. Det understrekes at den primære screeningmetoden for utvelgelsen av selskap er den positive 

screening.  

 

Den negative screeningen har til formål å ekskludere selskaper som strider imot impact investorens fundamentale 

verdigrunnlag og porteføljenes overordnede hensikt, om å bidra til å skape positive globale løsninger på 

Tabell 15: Konstruksjon av screeningmodell. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

Max Score
(Impact multippel x 

Bærekraftscore) Selskap 1 Selskap 2 Selskap 3

SDG1: End poverty in all its forms everywhere
1 Product Access Low Price 4 2 3 4
2 Community Lending and Investments 8 3 1 2
1 Policy Human Rights 4 2 2 4

SDG 1 Total score 16 0,63 0,44 0,75

SDG 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
1 Organic Products Initiatives 4 3 3 3
2 Obesity Risk 2 1 0 1
2 Biodiversity Impact Reduction 8 4 1 2

SDG 2 Total score 14 0,93 0,36 0,64

SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
1 Health & Safety Policy 4 4 4 4
1 Policy Employee Health & Safety 1 1 1 1
1 Policy Supply Chain Health & Safety 1 1 0 1
2 Supply Chain Health & Safety Improvements 8 2 1 0
1 Health & Safety Training 1 1 2 1
1 Supply Chain Health & Safety Training 1 0 0 0
2 HIV-AIDS Program 8 2 2 2
2 Diseases of the Developing World 8 3 3 4
2 Healthy Food or Products 8 3 3 4

SDG 3 Total score 40 0,68 0,63 0,68

... ... ... ... ... ...

SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development
1 Ethical Trading Initiative ETI 4 3 3 3
1 Policy Fair Trade 4 3 2 2

SDG 17 Total score 8 0,75 0,63 0,63

Impact 
multippel

Sustainable Development Goals
Bærekraftscore
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bærekraftsmålene. Av den grunn er syndeindustriene, definert som «Sextet of sins» ekskludert, hvor totalt 47 

selskap er ekskludert fra investeringsuniverset. 

 

De konstrueres en systematisk og effektiv screeningmodell ved å tilkoble impact-måltall på de 17 SDG målene. 

Modellen skaper en systematisk vurdering av hvilke selskap som genererer høyest impact-verdi per SDG mål. Det 

er skapt et modelloppsett i tråd med betingelsene til impact investing, hvor modellen bygger på kriteriene: 1) 

Generere impact, 2) Målbarhet og årsakssammenheng, 3) Intensjonell handling. Det er skapt et multikriteria 

system, hvor informasjon fra flere vinkler inndras, for å danne et helhetlig inntrykk av selskapenes totale bidrag 

per SDG mål. Sammensetningen av flere, og forskjellige måltall har vært hensiktsmessig da indikatorene har 

varierende informasjonsverdi, og enkelte indikatorer er ment til å komplementere andre. Eksempelvis 

komplementeres indikatorer som forklarer i hvilken grad et selskap har en målsetning eller policy på et impact-

emne, med måltall av faktiske resultatendringer på impact-emne.  

 

Det er videre nødvendig med et siste kriteria for screeningmodellen: 4) Tilgjengeligheten i data og måling. En 

skjev dekning av målbarhet i SDG mål, gjenspeiles også i den konstruerte screeningmodell. Det bemerkes større 

belegg for enkelte SDG mål, hvilket påvirker vurderingen av SDG målenes investerbarhet. 

 

Screeningmodellen består av to dimensjoner til beregning av selskapenes score per SDG mål; bærekraftscore og 

impact-multippel. Bærekraftscore demonstrerer i hvor stor grad selskapene presterer på de utvalgte indikatorene 

per SDG mål, hvor det gis en poengscore på 0-4 av numerisk data, og 0-1 på kvalitativ data. Impact-multippelen 

justerer impact-indikatorene for hvilken utstrekning og styrke impact-måltallet har. x2 impact-multippel defineres 

som høy impact-effekt, og settes på indikatorer som måler impact knyttet til selskapenes kjerneaktivitet. x1 impact-

multippel defineres som en moderat impact-effekt, hvor det settes et minimumskrav om en aktiv plan og en 

intensjonell handling for impact-effekt. På den måten, legger screeningmodellen vekt på selskapenes evner til å 

skape impact på de gitte indikatorene. Samtidig tas det hensyn til hvilken styrke av impact de gitte indikatorene 

faktisk genererer, og totalt sett skapes det et helhetlig nyansert bilde av selskapenes impact-bidrag. 
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7.4 PORTEFØLJEKONSTRUKSJON 

I Porteføljekonstruksjon analyseres hvordan SDG målene kan sammenbindes og vektlegges, med formål om å 

konstruere impact-fokuserte porteføljer, med utgangspunkt i ovenstående screeningmodell. FN inndeler SDG 

målene i 3 overordnede grupper; mennesker, jorden og velferd (UN General Assembly, 2015a; Schramade, 2017). 

For å dekke SDG målenes rekkevidde, konstrueres det tre forskjellige impact-fokuserte porteføljer, hvor 

porteføljene er målrettet etter FNs SDG gruppering. Den overordnende inndelingen etter mennesker, jorden og 

velferd betegnes heretter som impact-fokusområder. Av Tabell 16 fremgår en oversikt over delanalysens 

resulterende sammensetning av SDG mål etter impact-fokusområdene. 

 

Tabell 16: Impact-fokusområder. 

 
Kilde: Egen tilvirkning basert på UN General Assembly (2015) og Schramade (2017). 

 

Til å danne impact-fokuserte porteføljer innenfor impact-fokusområdene, anses den relative vektingen av de 

forskjellige SDG målene som essensiell. Det er valgt en top-down approach ved fastleggelse av porteføljenes 

vektlegging av SDG målene. For å sikre en betydelig vekt mot porteføljenes impact-fokusområde, vektes SDG 

målene innenfor hvert impact-fokusområdet totalt sett 80%. Innenfor hvert fokusområde, vektes SDG målene ut 

ifra deres investerbarhet. Det SDG målet som betraktes som mest investerbart innenfor hvert impact-fokusområdet 

får tildelt en vekt på 50%. De resterende 30% fordeles ut på de gjenværende SDG målene innenfor fokusområdet. 

De øvrige SDG målene som ikke inngår i fokusområdet, får samlet sett en vekt på 20% og fordeles likt mellom de 

øvrige SDG målene.  

 

SDG målenes vurdering av investerbarhet tar utgangspunkt i de egendefinerte kriteriene for investerbarhet og 

holdes opp mot funn fra eksterne markedsundersøkelser. Med investerbarhet i SDG mål menes de 

investeringsobjektene som: 1) Har betydelig impact-utstrekning, dvs. at investeringsobjektet nås ut til mange, 2) 

Investeringsobjektet utgjør en direkte og målbar forskjell, 3) Det eksisterer indikatorer som måler 

investeringsobjektet, 4) Investeringsobjektet har potensialet for gode økonomiske gevinster.  

 

Mennesker Jorden Velferd

SDG 1 - Utrydde Fattigdom SDG 6 - Rent Vann & God Sanitet SDG 4 - God Utdanning

SDG 2 - Utrydde Sult SDG 7 - Ren Energi SDG 5 - Likestilling ml. Kjønn

SDG 3 - God Helse SDG 11 - Bærekraftige Byer & Samfunn SDG 8 - Arbeid & Økonomisk Vekst 

SDG 12 - Ansvarlig Forbruk & Produksjon SDG 9 - Innovasjon & Infrastruktur

SDG 13 - Stoppe Klimaendringer SDG 10 - Mindre Ulikhet

SDG 14 - Liv under vann SDG 11 - Bærekraftige Byer & Samfunn

SDG 15 - Liv på land SDG 16 - Fred & Rettferdighet
SDG 17 - Samarbeid Mot Nå Målene

Impact fokusområde
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Hensikten med å fordele 20% på de øvrige SDG målene, er å ta høyde for at SDG målenes utvikling og effekt ikke 

kan isoleres, men henger sammen og påvirker hverandre. Eksempelvis, kan forbedringer innen helse og livskvalitet 

(SDG 3) være et resultat av innovasjon (SDG 9), samtidig driver økonomisk vekst og gode arbeidsvilkår (SDG 8). 

Fremgangen for alle SDG målene anses i tillegg som nødvendig for å få størst fordel av dem (Business 

Commission, 2017). Videre ses det òg hensiktsmessig å sikre en minimumsgrad av spredning blant SDG målene, 

i tråd med porteføljenes overordnede formål om å bidra til å oppnå SDG agendaen. Det bemerkes at en slik vekting 

fører til at de øvrige individuelle SDG målene får forskjellige vekter i de forskjellige impact-fokusområdene da 

antallet av øvrige SDG mål varierer på tvers av fokusområdene. 

7.4.1 MENNESKER 

SDG 3 omhandler å fremme god helse og livskvalitet hos mennesker. Det ansees som et sentralt mål for 

menneskelig utvikling og kategoriseres innenfor impact-fokusområdet mennesker. Undersøkelser argumenterer 

for at nye helserelaterte løsninger er en av forretningsområdene med størst markedsmuligheter (Business 

Commission, 2017). Helsesektoren vurderes som en åpenbar sektor innenfor SDG 3, som direkte og målbart 

påvirker bærekraftsmålet. Heriblant kan farmasiselskap og teknologiske selskap spille en vesentlig rolle innenfor 

R&D, med betydelige utviklingsmuligheter til å skape store impact forandringer for SDG 3. Samtidig vurderes 

slike selskap å ha gode potensialer for økonomiske gevinster (UNIDO, 2016). Schramade (2017) peker òg på andre 

industrier innenfor fokusområdet mennesker som er relevant, herunder relaterte IT selskap, eiendomsbransjen og 

materialer.  

 

SDG 3 samsvarer godt med kriteriene for investerbarhet, grunnet det store potensiale for å skape innvirkning og 

nå ut til mange, samt den direkte og målbare helseforbedringen. Det eksisterer videre et dekkende belegg i form 

av en rekke indikatorer til å måle selskapenes impact innenfor SDG 3. I utvalget av indikatorer, anses eksempelvis 

måltallene «Diseases of the developing World» og «Healthy Food or Products» som gode indikatorer på impact 

innenfor SDG 3. Begge indikatorene har en impact-multippel lik x2.  

 

SDG 1 og 2 som innebærer å utrydde fattigdom og sult, og promotere ernæring. Målene identifiseres som viktige 

for menneskelig utvikling, og klassifiseres under impact-fokusområde mennesker. SDG 1 og 2 er i høy grad rettet 

mot utviklingsland hvor befolkningen generelt har en lav kjøpekraft (Schramade, 2017). Det økonomiske 

potensialet er mindre for SDG 1 og 2, sammenlignet med SDG 3. I tillegg vurderes det å være færre gode 

investeringsobjekter som direkte og målbart skaper en forskjell. Schramade (2017) betrakter det som vanskelig å 

investere i SDG 1 og 2 gjennom børsnoterte selskaper, grunnet investeringsobjektenes manglende 

skaleringsmuligheter, hvilke gir færre investeringsmuligheter. Bærekraftsmålene vurderes derfor å ha lavere nivå 
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av investerbarhet enn SDG 3. På den andre siden mangler SDG 1 og 2 betydelige investeringer og på et aggregert 

nivå utgjør utviklingsland en betydelig forbrukergruppe. Dermed finnes det impact muligheter i stor utstrekning, 

dvs. som kan nås ut til mange.  

 

SDG 1 og 2 sammenfaller sterkt med SDG 3, hvor målene påvirker hverandre. Ytterligere vurderes enkelte av 

delmålene innenfor SDG 1 og 2 og databelegget innenfor målene som høyt investerbare. Dette gjelder eksempelvis 

måltallet Community Lending and Investments (mikrofinansieringsinstitusjoner), som direkte og i stor utstrekning 

kan bekjempe fattigdom, og som datagrunnlaget gir muligheter til å måle.  

 

Av SDG målene innenfor fokusområdet mennesker, anses SDG 3 som åpenbart mest investerbare sammenlignet 

med SDG 1 og 2. I henhold til den presenterte top-down approach, tildeles SDG 3 en 50% vekting. SDG 1 og 

SDG 2 får henholdsvis 15% vektning hver. Det gjenstår 14 øvrige SDG mål som får en vekt svarende til 
=:%

;C
=

1,4% hver, hvilket totalt sett utgjør 20%. 

 

Tabell 17: Vektlegging av SDG for Mennesker. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

For å danne porteføljen med impact-fokusområde mennesker, vektes selskapenes totale score innenfor hvert SDG 

mål med de respektive SDG vektene som angitt i Tabell 17. Deretter summeres selskapenes 17 totale vektede SDG 

score til en overordnet impact score innenfor mennesker. Siden selskapenes score per SDG mål er en relativ score 

fra 0-1, er selskapenes totale impact score også en relativ score, og multipliseres med 100 for å få en score fra 0-

100. I bilag 14.6 oppstilles vektleggingen av de 17 SDG målene.  

 

 
Total	Impact	Score! = vwVekt	SDGD ∗ Total	SDG	ScoreD,!y ∗ 100 

 
(7.2) 

Lik metode føres for konstruksjon av impact-porteføljene innenfor jorden og velferd. 

 

SDG Mål Vekt
SDG 1 - Utrydde Fattigdom 15 %
SDG 2 - Utrydde Sult 15 %
SDG 3 - God Helse 50 %
Total øvrige SDG Mål 20 %
Sum 100 %

Mennesker
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7.4.2 JORDEN  

SDG 7 om ren energi trekkes frem som et relevant mål innenfor impact-fokusområde jorden og identifiseres 

herunder. Blant markedsundersøkelser foreligger det høy overensstemmelse om gode investeringsmuligheter 

innenfor SDG 7 (Bruin et al., 2017; Business Commission, 2017; Freedman et al., 2015; Ivanova & Mountford, 

2016; Schramade, 2017). Alene estimeres ren energi til å ha en inkrementell verdiskapning på totalt 1.200 

milliarder USD i 2030 (Business Commission, 2017). Videre foreligger det høy målbarhet og belegg i indikatorene 

til SDG 7, til å måle selskapenes impact skapelse. Med utgangspunkt i kvalifikasjonene for investerbarhet, 

vurderes SDG 7 som helhet å være et høyt investerbart SDG målet under impact-fokusområde jorden, og tildeles 

en vekt på 50%. 

Tabell 18: Vektlegging av SDG for Jorden. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

I forbindelse med energieffektivitet og ren energi finner Freedman et al. (2015) at SDG målene 11, 12 og 13 har 

gode investeringsmuligheter, utover SDG 7. Energieffektivitet og ren energi regnes som aktuelle ved impact-

fokusområdet jorden. I tillegg identifiseres SDG mål som direkte relateres til jordbruk, vann, biologisk mangfold 

og avfallshåndtering som relevant innenfor jorden hvor SDG 6, 14 og 15 inngår. Den inkrementelle 

markedsmuligheten i energieffektivitet som helhet prises til 1.345 USD milliarder (Business Commission, 2017). 

Schramade (2017) bemerker at næringslivet alene har begrensede muligheter til å stoppe klimaendringene (SDG 

13), da slike tiltak i stor grad drives av statlige engasjement og investeringer. Likevel vurderes det at selskaper kan 

bidra til utvikling i SDG 13. Eksempelvis, fremheves den finansielle sektorens bidrag til å engasjere miljøvennlige 

mål. Dermed vektlegges de relaterte SDG målene relativt høyt, men ses som noe mindre investerbare enn SDG 7. 

SDG målene 6, 11, 12 og 13 tildeles en vekt på 6% hver. 

 

Få undersøkelser trekker frem SDG 14 og SDG 15 i forbindelse med investeringsmuligheter. Undersøkelser av 

investorers oppfatning av investeringspotensialer, viser at SDG 15 ses på som et interessant investeringsmål, men 

at det finnes få investeringsmuligheter tilknyttet SDG 14 og 15 (Natixis, 2018). Dette samsvarer også med utsagn 

SDG mål Vekt
SDG 6 - Rent Vann & God Sanitet 6 %
SDG 7 - Ren Energi 50 %
SDG 11 - Bærekraftige Byer & Samfunn 6 %
SDG 12 - Ansvarlig Forbruk & Produksjon 6 %
SDG 13 - Stoppe Klimaendringer 6 %
SDG 14 - Liv under vann 3 %
SDG 15 - Liv på land 3 %
Total øvrige SDG Mål 20 %
Sum 100 %

Jorden
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fra Schramade (2017) der det kun ses unntaksvis enkelte investerbare prosjekter innen eksempel marine og 

fiskeoppdrett, samt skogs- og jordbruksindustrier som fokuserer på miljø. Grunnet de enkelte konkrete prosjektene 

tildeles allikevel SDG 14 og 15 en vekt på 3% hver. 

7.4.3 VELFERD 

Impact-fokusområdet velferd vurderes å ha en bredere og flersidig utstrekning enn jorden og mennesker. Impact 

skapelse innenfor velferd kan ses i sammenheng med de fleste bærekraftsmålene. Likevel, er det enkelte av SDG 

målene som i en mer direkte sammenheng kan identifiseres under velferd: SDG 4, 5, 8, 9,10, 11, 16 og 17. 

 

SDG 9 omhandler å skape endringer gjennom økt produktivitet og innovasjon. Det betraktes å være store 

muligheter til å skape positive forandringer under SDG 9, og målet vurderes å oppnå de egendefinerte kriteriene 

for investerbarhet. Studier av institusjonelle investorers mening om investerbare SDG mål, setter totalt sett SDG 

9 som det bærekraftsmålet med størst potensiale til å nå investeringsmålene (Ivanova & Mountford, 2016). På 

bakgrunn av ovenstående argumentasjon, vurderes SDG 9 som det mest investerbare målet i porteføljen, og får en 

50% vekting. 

Tabell 19: Vektlegging av SDG for Velferd. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Det fremgår av Tabell 16 at SDG 11 er aktuell i både jorden og velferd, hvor SDG målet inngår i begge 

fokusområdene. Det begrunnes i at SDG målene er sammensatte og komplekse, og treffer ikke nødvendigvis 

perfekt og alene innenfor et fokusområde. En nærmere forståelse av SDG 11, viser et overordnet todelt fokus i 

SDG 11 sine delmål; sikre en mer bærekraftig urbanisering og forbedre bylivet. Det betyr at selskaper som scorer 

høyt på impact innfor SDG 11, kan bli valgt inn i begge impact-fokuserte porteføljene. Grunnet SDG 11 sitt 

velferds- og miljøperspektiv er SDG målet inkludert i fokusområdet velferd. Indikatorene for velstandsøkningen 

gjennom byutvikling indikerer at selskap kan skape en målbar og reellforskjell, med høy impact-utstrekning, det 

vil si med impact-multippel x2. Dermed vurderes SDG 11 som vesentlig, og får en vekting på 10%. 

 

SDG mål Vekt
SDG 4 - God Utdanning 5 %
SDG 5 - Likestilling ml. Kjønn 5 %
SDG 8 - Arbeid & Økonomisk Vekst 5 %
SDG 9 - Innovasjon & Infrastruktur 50 %
SDG 10 - Mindre Ulikhet 5 %
SDG 11 - Bærekraftige Byer & Samfunn 10 %
Total øvrige SDG Mål 20 %
Sum 100 %

Velferd
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SDG målene 4, 5, 8 og 10 vurderes som betydningsfulle innenfor velferdsøkning, og likestilles som viktige mål. 

De tildeles en vekt på henholdsvis 5% hver. SDG 16 og SDG 17 anses som grunnleggende viktige mål. Derimot 

er målene i høy grad bunnet til politiske valg og statlige forhold (Schramade, 2017), og betraktes dermed som 

vanskelig for selskap alene å skape en direkte impact påvirkning på målene med målbar virkning. Av samme grunn 

forventes det også å være få investeringsobjekter på selskapsnivå. Det er derfor valgt å tildele SDG 16 og 17 

samme vekt som øvrige SDG mål, hvor målene inngår i de øvrige SDG målene i Figur 9 .  

7.4.4 FORDELING AV IMPACT SCORE 

På bakgrunn av impact-måltall, scoremodellen og vektleggelsen av SDG målene, har selskapene i 

investeringsuniverset fått tildelt en total impact score per impact-fokusområde. De totale impact score per impact-

fokusområdene skaper grunnlaget i impact-porteføljene. Innen porteføljenes prestasjoner analyseres, er det 

interessant å se hvordan impact scorene innenfor impact-fokusområdene fordeler seg. I bilag 14.7 fremgår 

fordelingen av impact score per år for de tre impact-fokusområdene. Fordelingene av impact score innenfor 

fokusområdene viser at det er ingen selskaper som tildeles en score i intervallet 5-20 over analyseperioden. Videre, 

er det ingen selskaper som tildeles en score i intervallet 80-100, hvilket indikerer selskapene overordnet har 

potensialet til forbedring sett ut ifra et impact perspektiv. Sett fra et større perspektiv, kan det ses som naturlig, da 

selskapene ikke har et ensrettet veldedig eller filantropisk formål, men har en forretningsmodell med flere fokus 

enn 100% impact, og dermed skal det mer til å få en topp score på impact. 

 

Figur 10: Fordeling av selskapenes impact score per 31.12.2018. 

 
Kilde: Egen tilvirkning.  

 

Figur 10 illustrere fordelingen av impact score for fokusområdene per 31.12.2018. Innenfor mennesker og jorden 

har flest antall selskaper fått en impact score i intervallet 45-50 i 2018. For velferd har flest selskaper en score i 

intervallet 35-40 i 2018. Tendensene er de samme over hele analyseperioden, hvilke indikerer at velferd i 

gjennomsnitt har lavere impact score enn mennesker og jorden. Siden flest selskaper får en impact score i 
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intervallet 35-50 for de tre impact-fokusområdene, indikerer det at mange av selskapene klarer å generere et visst 

nivå av impact. Andelen som får en impact score over 60 er betydelig redusert, hvilket betyr at det skal mer til for 

selskapene å score over 60 på impact. Investeringsuniverset består av totalt 748 unike selskaper etter negativ 

screening, som på et tidspunkt har inngått i S&P 500. I det pågjeldende år, inngår det dermed selskaper som er 

avnotert eller ikke er opprettet. Disse selskapene får automatisk en score på 0, og inngår i intervallet 0-5. Antallet 

av selskaper i intervallet 0-5 er derfor relativt høyt for impact-fokusområdene da selskaper som ikke er aktive også 

inngår i fordelingen.  

7.4.5 KONSTRUKSJON AV HOVEDPORTEFØLJENE  

Med utgangspunkt i selskapenes totale impact score innenfor mennesker, jorden og velferd, skal det settes en 

passende impact cut-off verdi til konstruksjon av impact-porteføljene. Det vurderes at å konsentrere porteføljene 

til topp 10% av selskapene med høyest impact score, sikres det at de selskapene som skaper høyest positiv impact-

verdi vil inngå i porteføljene. Det bemerkes videre at ved å anvende en cut-off på 10%, holder porteføljene 74 

selskap per år hvilket vurderes som en rimelig størrelse for å vurdere hvordan impact screening påvirker 

porteføljeperformance. På bakgrunn av empiriske observasjoner, ses det ingen systematisk tendenser i selskapenes 

størrelse og den oppnådde impact score igjennom analyseperioden. Det vurderes dermed at markedsvektede 

porteføljevekting i prinsippet ikke vil ha en innvirkende effekt på porteføljenes impact-verdinivå.  

 

Studiets porteføljer besluttes å konstrueres som verdivektede porteføljer basert på selskapene med topp 10% høyest 

score på impact innenfor hvert impact-fokusområdet. Til konstruksjon av porteføljene i år t, vektes selskapene 

dermed etter deres respektive markedsstørrelser fra ultimo år t-1. Eksempelvis anvendes markedsverdier for 

31.12.2007 til konstruksjon av porteføljevektene for første handelsdag i 2008. Hovedporteføljene benevnes 

heretter: Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10%.  
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7.4.6 DELKONKLUSJON 

På bakgrunn av UN General Assembly (2015) sin overordnede gruppering av bærekraftsmålene, er SDG målene 

sammenbundet i tre impact-fokusområder; mennesker, jorden og velferd. For å konstruere impact-fokuserte 

porteføljer, tildeles hvert impact-fokusområde 80% vekting. Resterende 20% fordeles på øvrige SDG mål utover 

fokusområdet, for å ta høyde for at SDG målenes verdi og utvikling ikke kan isoleres, men påvirker hverandre. 

Innenfor hvert impact-fokusområde vektlegges SDG målene ut ifra investerbarhet, hvor betingelsene er 1) 

betydelig impact-utstrekning, 2) direkte og målbar innvirkning, 3) databelegg, 4) potensialet for økonomiske 

gevinster. For hvert fokusområde utpekes et SDG mål som mest investerbart, og tildeles en vekting på 50%. For 

mennesker gjelder det SDG 3 om god helse. For jorden og velferd er henholdsvis SDG 7 om ren energi og SDG 9 

om innovasjon og infrastruktur mest investerbare. De resterende 30% innenfor fokusområdene fordeles ut på SDG 

målene som i lavere grad vurderes å være investerbare.  

 

Med utgangspunkt i sammenbinding og vektlegging av SDG målene har selskapene fått en total impact score 

innenfor hvert fokusområde. Selskapenes totale impact score danner grunnlaget for konstruksjon av impact-

porteføljene. Det konstrueres verdivektede impact-fokuserte porteføljer med fokus på mennesker, jorden og 

velferd hvor topp 10% av selskapene med høyest score inngår.  
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8 EMPIRISKE RESULTATER 

I følgende analyser, vurderes de empiriske resultatene til de konstruerte impact-porteføljene. Kapittelet innledes 

med deskriptiv statistikk og prestasjonsmål av porteføljene. Deretter studeres porteføljenes systematiske 

risikofaktorer og alfaverdier ved implementering av faktormodeller. Resultatenes robusthet vurderes, i tillegg 

utvides analysen ved å undersøke hvordan porteføljene presterer under forskjellige markedsforhold. 

Sammenhengen mellom impact og finansiell prestasjon vil dermed bli studert, hvor porteføljenes 

sektoreksponering og alternative impact cut-off verdier analyseres. Avslutningsvis undersøkes hvilken effekt 

alternativ screeningmetode og valg av porteføljevekter har på impact-porteføljenes prestasjoner.  

 

8.1 DESKRIPTIV STATISTIKK 

Figur 11 viser utviklingen i avkastningen for Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10% i forhold til S&P 500 fra 

2008-2019, ved en initial investering på 100 kr. Porteføljene følger relativt tett utvikling over analyseperioden, 

men fra februar 2018 ses tendenser til større spredning mellom porteføljene. Videre, illustrerer figuren at alle 

porteføljene har prestert bedre enn S&P 500 i perioden.  

 

Figur 11: Utvikling porteføljeavkast. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Tabell 20 presenterer deskriptiv statistikk og prestasjonsmål for porteføljene og S&P 500. Impact-porteføljene har 

høyere gjennomsnittlig avkastning enn S&P 500 i tidsperioden, hvor gjennomsnittlig meravkast i forhold til S&P 

500 for Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10% er henholdsvis 3,86%, 4,07% og 2,65%. Resultatene viser at 

topp 10% av selskapene som har skapt høyest impact-verdi, i tillegg har generert høyere gjennomsnittlig 

avkastning sammenlignet med S&P 500. 
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Tabell 20: Deskriptiv Statistikk & Prestasjonsmål. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Geometrisk gjennomsnitt er anvendt til beregning av gjennomsnitt avkast. 
Treynor Ratio er beregnet ut ifra CAPM alfa og beta. Som risikofri rente anvendes 1 
måned Treasury Bill Rate. Årlig gjennomsnittlig risikofri rente er 0,57% for perioden. 

 

Av porteføljene, har Velferd10% lavest gjennomsnittlig avkastning og underbygges med at porteføljen har flest år 

med gjennomsnittlig negativ avkastning. Se bilag 14.8 for porteføljenes gjennomsnittlige avkastning per år. 

Velferd10% har i tillegg høyest standardavvik på 15,81%. På tross av at Velferd10% har påtatt seg høyest total 

risiko, genererer porteføljen lavest gjennomsnittlig avkastning. Årlig gjennomsnittlig standardavvik for S&P 500 

er lik 14,05%. Jorden10% og Velferd10% har et standardavvik høyere enn S&P 500, hvorimot Mennesker10% 

har et standardavvik lavere enn referanseindeksen.  

 

Risikojusterte prestasjonsmål anvendes til å evaluere porteføljenes prestasjoner relativt til hverandre og 

referanseindekset S&P 500. Sharpe ratio (SR) for alle impact-porteføljene er høyere enn S&P 500. Det betyr at 

porteføljenes avkast er høyere enn referanseindekset for ethvert nivå av total risiko og porteføljene har utkonkurrert 

S&P 500 i perioden. Mennesker10% har høyest Sharpe ratio (SR), lik 0,87. Velferd10% har lavest SR blant impact-

porteføljene. Mennesker10% får en M2-verdi lik 12,86%, hvilket er 2,85 prosentpoeng høyere enn verdien til den 

lavest presterende impact-porteføljen, Velferd10%. For alle tre porteføljene, er M2 høyere enn gjennomsnittlig 

avkastning for S&P 500 på 8,54%. Resultatene forteller at porteføljenes aktivt utvalgte impact selskaper, oppnår 

et meravkast i forhold til S&P 500, gitt samme risiko. 

 

Mennesker10% Jorden10% Velferd10% S&P 500

Månedlig
Min avkast -10,64 % -10,03 % -11,25 % -13,39 %

Maks avkast 12,53 % 14,34 % 17,94 % 11,15 %

Median avkast 1,28 % 1,58 % 1,36 % 1,25 %

Gjennomsnitt avkast 0,98 % 0,99 % 0,89 % 0,69 %

Standardavvik 3,90 % 4,22 % 4,56 % 4,06 %

Antall selskap per år 74 74 74

Gjennomsnitt impact score 60 54 53

Årlig
Gjennomsnitt avkast 12,40 % 12,61 % 11,19 % 8,54 %

Meravkast ift. S&P500 3,86 % 4,07 % 2,65 %

Standardavvik 13,52 % 14,62 % 15,81 % 14,05 %

Prestasjonsmål på årlig basis
Sharpe Ratio 0,87 0,82 0,67 0,57

Treynor Ratio 14,20 % 13,38 % 11,03 % 8,79 %

M2 12,86 % 12,14 % 10,01 %

Tracking Error 3,35 % 3,99 % 4,98 %
Information Ratio 1,15 1,02 0,53
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Hvor SR og M2 justerer avkastningen med total risiko, justerer Treynor Ratio (TR) kun for systematisk risiko, målt 

ved beta. Mennesker10% har høyest TR på 14,2%, mens Velferd10% har lavest TR av impact-porteføljene. S&P 

500 har en TR lik 8,79%. TR gir samme rangering av porteføljene som SR og M2, hvor rangeringen i fallende 

rekkefølge er: Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10%. 

 

Porteføljen med høyest tracking error og lavest meravkast i forhold til S&P 500 er Velferd10%, hvilket gir lavest 

Information ratio (IR) av impact-porteføljene. Resultatene indikerer at Velferd10% kompenseres i mindre grad for 

den merrisiko porteføljen tar i forhold til S&P 500, sammenlignet med Mennesker10% og Jorden10%. 

Mennesker10% har høyest IR, da porteføljen har høyest meravkast i forhold til tracking error, sammenlignet med 

Jorden10% som har et høyere meravkast men også høyere tracking error. Den positive IR indikerer at porteføljene 

har fått en avkastning utover den gjennomsnittlige avkastningen til S&P 500.  

 

Impact-porteføljene konstrueres ved å velge topp 10% av selskapene med høyest impact score. Av Tabell 20 

fremgår porteføljenes gjennomsnittlig impact score for perioden. Mennesker10% har høyest gjennomsnittlig 

impact score på 60, etterfulgt av Jorden10% og Velferd10% med en gjennomsnittlig impact score på henholdsvis 

54 og 53. Resultatene avdekker at topp 10% av selskapene med høyest impact score innenfor Mennesker10% 

holder i gjennomsnitt en høyere impact sammenlignet med selskapene innenfor Jorden10% og Velferd10%.  

 

Sett ut ifra presenterte prestasjonsmål og gjennomsnittlig impact score, indikerer resultatene at Mennesker10% 

evner å generere høyest risikojustert meravkast i forhold til S&P 500, samtidig som at porteføljen har høyest 

gjennomsnittlig score på impact i forhold til Jorden10% og Velferd10%.  

 

8.2 HOVEDRESULTATER 

Den deskriptiv statistikk avdekker at impact-porteføljene har prestert bedre enn markedet, med foreliggende 

høyere risikojustert avkast. Porteføljens prestasjoner og eksponering mot systematisk risikofaktorer undersøkes 

nærmere. 

8.2.1 S&P 500 SOM REFERANSEINDEKS 

S&P 500 har en betakoeffisient til markedsrisikofaktoren på 0,9069 ved CAPM, som er signifikant forskjellig fra 

null på 1%-nivå, se Tabell 21. Markedseksponeringen er lavere enn markedsporteføljens teoretiske beta på 1, og 

er derfor ikke en perfekt representasjon av markedet. Indekset er signifikant negativt eksponert til SMB-faktoren 

på -0,1384 ved trefaktormodellen, som forklarer en overvekt av large-cap selskap og stemmer overens med 

beskrivelsen av S&P 500 i Kap.6 Data. Det anslås ingen signifikant forskjell fra null i eksponeringen til HML-
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faktoren, dog en svak positiv signifikant risikobelastning mot RMW og CMA på 5%- og 10%-nivå. Det indikerer 

at indekset i høyere grad består av selskap som er profitable og med konservativt investeringsnivå.  

 

CAPM finner ingen alfa for S&P 500, hvilket kan forventes av indeks som anses å representere markedet og ha 

korrekt markedsprising. Ved tre-, fire- og femfaktormodellen, estimeres det likevel en lav negativ alfa verdi, som 

indikerer at S&P 500 ikke nødvendigvis er et fullstendig effektivt benchmark for representasjon av markedet. 

Derimot er alfaverdiene tett på null, hvor p-verdiene forklarer at alfaverdiene er insignifikant forskjellig fra null. 

S&P 500 anvendes dermed som proxy for markedet. 

8.2.2 MENNESKER10%  

Tabell 21 presenterer alfa og estimerte koeffisienter til Mennesker10%. CAPM estimerer en positiv alfa lik 0,35% 

månedlig, med en p-verdi under 0,01. Det vil si med mer enn 99% konfidens finnes det en positiv alfa forskjellig 

fra null. Sett i forhold til S&P 500 foreligger det også en positiv signifikant alfa på 1%-nivå. CAPM anslår videre 

betakoeffisienten til markedsrisikofaktoren på 0,8333. Det betyr at når markedsporteføljen endres med 1%, endres 

Mennesker10% tilsvarende med 0,83%, Porteføljen er mindre volatil i forhold til markedssvingninger enn 

markedet. P-verdien er mindre enn 0,01, som betyr at beta er signifikant forskjellig fra null med over 99% 

sikkerhet. Videre, har Mennesker10% en beta signifikant forskjellig fra og lavere enn referanseindekset. 

 

For Mennesker10%, øker forklaringsgraden, angitt som justert R2, fra 0,90 til 0,93 ved å benytte de øvrige 

flerfaktormodellene fremfor CAPM. Ved inndragelse av flere risikofaktorer, gir det således høyere forklaring av 

porteføljens avkast.  

 

Fama og French trefaktormodell estimerer en positiv alfa lik 0,36% månedlig, svarende til en årlig alfa på 4,40%, 

med signifikans på 1%-nivå. Betaverdien til markedsfaktoren er 0,8714 med en p-verdi lavere enn 1%. 

Trefaktormodellen estimerer en noe høyere beta til markedsfaktoren enn CAPM. Modellen anslår således en 

høyere eksponering for systematisk risiko til markedsfaktoren, enn hva CAPM beregner. Risikobelastning mot 

SMB er -0,2963 med signifikans på 1%-nivå, og indikerer en større vekting av large-cap enn small-cap selskap i 

Mennesker10%. Det er ikke overraskende da porteføljens initiale investeringsunivers har en overvekt av large-cap 

selskap. Ettersom den negative eksponeringen til SMB er signifikant mer negativ enn S&P 500, indikerer det 

likevel at aksjene som skaper størst impact innenfor fokusområdet mennesker er relativt store selskap. 

Risikobelastningen til HML er signifikant positiv på 1%-nivå. Det betyr at porteføljen har overvekt av aksjer med 

høy B/M-ratio, svarende til verdiaksjer. Sett i forhold til S&P 500, foreligger det en signifikant forskjell på 5%-
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nivå på 0,0899 i HML-belastningen. Forskjellen indikerer at de høyest scorende selskapene innenfor fokusområdet 

mennesker i større grad er verdiselskap fremfor vekstselskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentumfaktoren i firefaktormodellen har en verdi på -0,0337 men er ikke signifikant forskjellig fra null eller 

signifikant forskjellig fra S&P 500. Momentum som risikofaktor kan derfor i liten grad forklare porteføljens 

meravkast. Meravkastet avhenger mer av modellens øvrige faktorer og kan forklare hvorfor resultatene ved 

firefaktormodellen ligner trefaktormodellen. 

 

Ved femfaktormodellen foreligger det fortsatt positiv signifikant alfa på 1%-nivå. Månedlig alfa til porteføljen er 

lik 0,30%. Det betyr at estimert alfa er noe lavere sammenlignet med de øvrige faktormodellene, og indikerer at 

femfaktormodellen forklarer mer av avkastet gjennom risikobelastningen til faktorene. Porteføljen ved 

femfaktormodellen har stadig en betakoeffisient til markedsfaktoren signifikant forskjellig fra null og signifikant 

lavere enn referanseindekset. SMB er fortsatt signifikant negativ og signifikant forskjellig fra S&P 500, samt en 

positiv signifikant HML eksponering som også er signifikant forskjellig fra S&P 500, se Tabell 21.  

 

Porteføljens risikobelastning til profitabilitetsfaktoren RMW, er 0,1304. P-verdien er under 0,05 og med 95% 

konfidens har porteføljen en signifikant vekting mot robuste selskap. Sett i forhold til S&P 500, er porteføljen mer 

eksponert til robuste selskap, dog foreligger det ikke en signifikant forskjell. Det kan derfor ikke med høy sikkerhet 

ses at Mennesker10% er forskjellig fra referanseindeksets risikobelastning til profitable selskap. Porteføljen har 

Tabell 21: Regresjonsresultater for Mennesker10%. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Tabellen angir porteføljenes risikoeksponering mot faktorene i CAPM og flerfaktormodellene. Estimatene 
er beregnet med utgangspunkt i månedlig data. Signifikansnivåer testes mot !":	$ = 0	og alternativhypotesen 
om at !#:	$ ≠ 0. Porteføljene sett opp mot S&P 500, tester nullhypotesen om !":	$$%&'()ø+,( = $-&/	1"" og 
alternativhypotesen er !#:	$$%&'()ø+,( ≠ $-&/	1"". *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. 

Verdivektet portefølje Alfa  Mkt-Rf  SMB  HML  MOM  RMW  CMA Adj. R2

CAPM
Mennesker10% 0,0035*** 0,8333*** 0,90
S&P 500 0,0000*** 0,9069*** 0,98
Mennesker10% - S&P500 0,0034*** -0,0736***
F&F 3
Mennesker10% 0,0036*** 0,8714*** -0,2963*** 0,0959*** 0,93
S&P 500 -0,0001*** 0,9312*** -0,1384*** 0,0060*** 0,99
Mennesker10% - S&P500 0,0036*** -0,0598*** -0,1578*** 0,0899***
Carhart 4
Mennesker10% 0,0036*** 0,8614*** -0,2961*** 0,0730*** -0,0337*** 0,93
S&P 500 -0,0001*** 0,9291*** -0,1384*** 0,0012*** -0,0071*** 0,99
Mennesker10% - S&P500 0,0036*** -0,0677*** -0,1577*** 0,0718*** -0,0266***

F&F 5
Mennesker10% 0,0030*** 0,8941*** -0,2726*** 0,1209*** 0,1304*** 0,0580*** 0,93
S&P 500 -0,0003*** 0,9428*** -0,1306*** 0,0098*** 0,0485*** 0,0505*** 0,99
Mennesker10% - S&P500 0,0033*** -0,0487*** -0,1420*** 0,1111*** 0,0820*** 0,0075***

Mennesker10%
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en eksponering mot CMA-faktoren på 0,0580 og er ikke signifikant forskjellig fra null. Det foreligger derfor ikke 

en sterk tendens i porteføljen mot konservativ eller aggressive investeringsfaktor. Porteføljens faktorbelastning 

ligner S&P 500 indekset sitt på 0,0505 med insignifikant forskjeller.  

8.2.3 JORDEN10% 

Tabell 22 presenterer regresjonsresultatene for Jorden10%. Ved CAPM, for Jorden10% fås en positiv alfa lik 

0,32% månedlig, hvilket er signifikant på 5%-nivå. Det gir en årlig alfa lik med 3,90%. Beta til Jorden10% er lik 

0,8996, hvilket er mindre enn beta til S&P 500 for CAPM. Det betyr at Jorden10% har mindre systematisk risiko 

enn S&P 500, men forskjellen på -0,0073 er ikke signifikant. Alfa til Jorden10% er videre signifikant forskjellig 

fra S&P 500, hvilket betyr at porteføljen med 99% sikkerhet overpresterer S&P 500.  

 

Ved å tilføre CAPM to nye risikofaktorer SMB og HML, ses det at forklaringsgraden vist som justert R2 stiger 

marginalt fra 0,90 til 0,92 for Jorden10%. Betaverdien i forhold til markedet endres marginalt fra 0,8996 til 0,9059. 

Fortsatt er beta til markedet for Jorden10% ikke signifikant forskjellig fra S&P 500. I likhet med Mennsker10%, 

fås det en signifikant negativ SMB koeffisient for Jorden10%, hvilket tilsier at porteføljen i høyere grad er 

eksponert mot large-cap selskaper. Derimot er SMB koeffisienten til Jorden10% på -0,2018 ikke signifikant 

forskjellig fra S&P 500. HML koeffisienten er signifikant positiv på 1%-nivå, hvilket betyr en positiv eksponering 

mot verdiaksjer. Videre er HML koeffisienten er positiv signifikant forskjellig fra S&P 500, hvilket indikerer at 

Jorden10% er mer eksponert for verdiaksjer kontra S&P 500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorden10% er negativt eksponert mot momentumfaktoren, men betakoeffisienten er ikke statistisk signifikant 

forskjellig fra null. Tilføyelse av momentumfaktor ses derfor ikke å ytterligere forklare variasjonen i meravkastet. 

I likhet med firefaktormodellen, forklarer ikke femfaktormodellen variasjonen i meravkastet bedre enn 

Tabell 22: Regresjonsresultater for Jorden10%. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 21. *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. 

Verdivektet portefølje Alfa  Mkt-Rf  SMB  HML  MOM  RMW  CMA Adj. R2

CAPM
Jorden10% 0,0032*** 0,8996*** 0,90
Jorden10% - S&P500 0,0032*** -0,0073***
F&F 3
Jorden10%  0,0037*** 0,9059*** -0,2018*** 0,1822*** 0,92
Jorden10% - S&P500 0,0037*** -0,0253*** -0,0634*** 0,1762***
Carhart 4
Jorden10% 0,0037*** 0,8944*** -0,2016*** 0,1560*** -0,0385*** 0,92
Jorden10% - S&P500 0,0037*** -0,0347*** -0,0632*** 0,1548*** -0,0314***
F&F 5
Jorden10% 0,0037*** 0,9034*** -0,1968*** 0,2347*** 0,0194*** -0,0731*** 0,92
Jorden10% - S&P500 0,0041*** -0,0394*** -0,0662*** 0,2249*** -0,0291*** -0,1236***

Jorden10%
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trefaktormodellen. Hverken RMW eller CMA er statistisk signifikant forskjellig fra null eller S&P 500. 

Koeffisienten til RMW og CMA indikerer at Jorden10% er marginalt eksponert mot høyt profitable selskaper, og 

selskaper med aggressiv investering. Ved femfaktormodellen er alfa positiv signifikant ved 5%-nivå.  

8.2.4 VELFERD10% 

Regresjonsresultatene til Velferd10% ses i Tabell 23. For CAPM, er alfa positiv på 0,18% om måneden, svarende 

til en årlig alfa på 2,18%. I motsetning til Mennesker10% og Jorden10% er CAPM alfa ikke statistisk signifikant, 

og hypotesen om at alfa er lik null kan ikke forkastes. Beta til markedet for Velferd10% er lik med 0,9633, hvilket 

er større enn beta til S&P 500. Det betyr at CAPM anslår at Velferd10% har mer systematisk risiko enn S&P 500. 

Forskjellen på 0,0564 er statistisk signifikant på 10%-nivå.  

 

Ved å utvide CAPM til trefaktormodellen øker modellens forklaringsgrad fra 0,88 til 0,92. Trefaktormodellen er 

bedre til å forklare variasjonen i meravkastet til Velferd10%. Estimert alfa øker fra 0,18% til 0,28%, dog er ikke 

alfa statistisk signifikant forskjellig fra null. I likhet med Mennesker10% og Jorden10%, er Velferd10% tynget av 

large-cap selskaper, da risikobelastningen mot SMB er negativ. Likevel, er betakoeffisienten til SMB-faktoren til 

Velferd10% mindre negativ enn Mennesker10% og Jorden10%, hvilket tyder på at Velferd10% ikke i like høy 

grad er eksponert mot large cap selskaper. Velferd10% får en høyere betakoeffisient til HML-faktor enn 

Mennesker10% og Jorden10%, hvilket betyr en større eksponering mot verdi-aksjer. HML er signifikant positiv 

på 1%-nivå, og er i tillegg signifikant forskjellig fra S&P 500.  

 

I motsetning til Mennesker10% og Jorden10%, øker forklaringsgraden til Velferd10% ved anvendelse av 

firefaktormodellen, hvor justert R2 øker til 0,93. Alfa holder samme verdi som ved trefaktormodellen, men alfa er 

signifikant på 1%-nivå. Betakoeffisienten til momentum er signifikant negativ ved 1%-nivå, hvilket er i kontrast 

til Mennesker10% og Jorden10% hvor momentum koeffisienten ikke var statistisk signifikant. Tilføyelsen av 

momentum faktoren tyder på at firefaktormodellen kun marginalt bedre forklarer variasjonen i meravkastet til 

Velferd10%.  

 

Femfaktormodellen gir ikke en bedre R2 enn firefaktormodellen, da justert R2 er 0,92. Alfa faller til 0,26% om 

måneden, og er ikke statistisk signifikant forskjellig fra null, eller statistisk forskjellig fra S&P 500. Velferd10% 

gir lav, men positive risikoeksponering til RMW og CMA på henholdsvis 0,0255 og 0,0574, men koeffisientene 

er ikke signifikant forskjellig fra null. Det betyr at Velferd10% holder en marginal overvekt at profitable selskaper 

og selskaper med konservative investeringer 
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Tabell 23: Regresjonsresultater for Velferd10%. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 21. *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. 

 

8.2.5 DELKONKLUSJON 

I undersøkelsesperioden 2008-2019 genererer de tre impact-porteføljene et meravkast i forhold til S&P 500. Det 

signaliserer at de utvalgte og høyest scorede impact-aksjene samlet i porteføljer outperformer S&P 500. 

Jorden10% har høyest gjennomsnittlig årlig avkast for tidsperioden, på 12,61%, hvor Mennesker10% følger tett 

etter på 12,40%, deretter Velferd10% på 11,19%. Prestasjonsmålene Sharpe ratio, Treynor ratio, M2 og Information 

ratio rangerer porteføljene: Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10% fra best til dårligst. 

 

For de tre impact-porteføljene anslår faktormodellene positiv alfa. Det konstateres et meravkast i forhold til 

markedsprisen for impact-porteføljene. Det vil si at det er en del av avkastet modellene ikke klarer å forklare, og 

dermed undervurdere modellene porteføljenes verdi. Mennesker10% og Jorden10% har relativt lik alfaverdi, med 

noe variasjon i alfaestimatet etter anvendt faktormodell. Månedlig alfaverdi for Mennesker10% ligger i intervallet 

0,30%-0,35%, og Jorden10% mellom 0,32%-0,37%. Estimatene er statistisk signifikante forskjellige fra S&P 500, 

hvilket representerer en gevinst ved å aktivt investere i impact-porteføljene kontra en passiv investering i 

referanseindekset. Velferd10% har i analyseperioden også en positiv alfaverdi, hvor faktormodellene tilsier verdi 

på 0,18%-0,28%, dog kun statistisk signifikant alfa ved firefaktormodellen.  

 

Den systematiske risiko til markedsfaktoren er høyest for Velferd10%, og lavest for Mennesker10%. Estimert ved 

CAPM, påtar Velferd10% større risiko enn S&P 500, mens Jorden10% og Mennesker% har noe lavere 

risikoeksponering enn markedsindekset. Til tross for at Velferd10% har høyest risikoeksponering, kan den høyere 

alfaverdien i Jorden10% forklare hvorfor den gjennomsnittlige avkastningen er høyest for Jorden10%.  

 

Verdivektet Alfa  Mkt-Rf  SMB  HML  MOM  RMW  CMA Adj. R2

CAPM
Velferd10% 0,0018*** 0,9633*** 0,88
Velferd10% - S&P500 0,0018*** 0,0564***
F&F 3
Velferd10% 0,0028*** 0,9338*** -0,1532*** 0,3419*** 0,92
Velferd10% - S&P500 0,0028*** 0,0025*** -0,0148*** 0,3359***
Carhart 4
Velferd10% 0,0028*** 0,9029*** -0,1526*** 0,2714*** -0,1037*** 0,93
Velferd10% - S&P500 0,0029*** -0,0262*** -0,0142*** 0,2702*** -0,0966***
F&F 5
Velferd10% 0,0026*** 0,9424*** -0,1430*** 0,3437*** 0,0255*** 0,0574*** 0,92
Velferd10% - S&P500 0,0029*** -0,0004*** -0,0125*** 0,3340*** -0,0230*** 0,0069***

Velferd10%
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Impact-porteføljene er signifikant negativt risikoeksponert mot SMB-faktoren og har høyere vekting av large-cap 

selskap. Mennesker10% har størst vekting mot large-cap selskap, i tillegg til signifikant lavere beta enn 

referanseindekset. Det tilsier at selskapene som genererer størst impact innen fokusområdet mennesker typisk er 

large-cap selskap. Ved Jorden10% og Velferd10% er det også en større large-cap vektning enn S&P 500, men 

belastningen er kun marginalt større, da det ikke er signifikante forskjeller. 

 

Impact-porteføljene har positiv signifikant beta til HML-faktoren, som indikerer en overvekt av verdiaksjer. 

Velferd10% har høyest belastning til faktoren, med signifikante forskjeller fra referanseindekset. Resultatet 

indikerer at selskapene som scorer høyest på impact innenfor fokusområdet velferd, typisk er verdiselskap. 

Derimot er Mennesker10% ikke signifikant forskjellig fra markedsindekset. De tre porteføljene følger alle negativ 

risikoeksponering til momentumfaktoren. Dog, er det kun ved Velferd10% at risikoeksponeringen mot momentum 

er signifikant, hvor momentumfaktoren med 99% sikkerhet kan forklare noe av meravkastet i forhold til risikofri 

rente.  

 

Ved anvendelse av de forskjellige faktormodellene, finnes det en økende forklaringsgrad for porteføljene når antall 

risikofaktorer øker fra CAPM til firefaktormodellen, målt ved justert R2. Derimot utviser ikke femfaktormodellen 

en forbedret justert R2. Faktorene RMW og CMA viser heller ikke signifikant risikoeksponering forskjellig fra 

null for de tre porteføljene, med unntak av RMW i Mennesker10%. Faktorene i femfaktormodellen vurderes ikke 

til å tilføre noe særlig ytterligere forklaring på porteføljenes prestasjon. Det velges å alene anvende 

firefaktormodellen videre i analysen, da den utviser høyest forklaringsgrad totalt sett for porteføljene.  

 

8.3 ANALYSE AV FORSKJELLIGE MARKEDSFORHOLD 

Undersøkelsesperioden spenner over 12 år, hvor tidsintervallet er preget av forskjellige makroøkonomiske forhold 

og økonomiske omgivelser. Analyseperiodens første del preges av finanskrisen og Den store resesjon, som offisielt 

regnes fra desember 2007 til juni 2009 i USA (National Bureau of Economics, 2020). Tiden etter resesjonen og 

frem til dataperiodens avslutning, anses som en av tidenes lengste bull market (Egan, et al., 2019). Analysen av 

forskjellige markedsforhold har flere undersøkelsesformål. Først føres en robusthetssjekk av hovedresultatene, 

deretter foretas en markedsbevegelsesanalyse hvor særlige forhold på aksjemarkedet betraktes. Herunder utrettes 

en situasjonsisolert prestasjonsanalyse av porteføljene under Den store resesjon, i tillegg undersøkes det hvordan 

porteføljene gjør det ved oppgang og nedgang markedsbevegelse. 
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8.3.1 ROBUSTHETSANALYSE 

Robustheten til impact-porteføljene testes ved å dekomponere analyseperioden i forskjellige delperioder. 

Hensikten er å få innblikk i hovedresultatenes tidsstabilitet, herunder undersøke om enkelte tidsperioder har særlig 

påvirkningskraft for de helhetlige resultatene. Undersøkelsesperioden inndeles med like store tidsintervall: 1/2008-

12/2011, 1/2012-12/2015 og 1/2016-12/2019. Heretter identifisert som; delperiode 1, delperiode 2 og delperiode 

3. Siden delperiodene spenner over tidsperioder med forskjellige makroøkonomiske forhold, er det hensiktsmessig 

å teste stabiliteten i prestasjonsresultatene. Det anses videre som hensiktsmessig å vurdere robustheten av 

risikofaktorenes gjennomsnittlige premie, da det legger grunnlaget for avkastet til porteføljene. Samtidig ønskes 

det å se om risikopremiene til faktorene endres med tiden, i lys av det skiftende økonomiske bilde i løpet av den 

totale undersøkelsesperioden.  

 

Robusthet i faktorpremiene  

Tabell 24 viser risikofaktorenes gjennomsnittlig månedlige avkast i prosent for hele analyseperioden, delperiodene 

og Den store resesjonen. Faktoren med høyest gjennomsnittlig månedlig avkastning over perioden er 

markedsfaktoren på 0,79%. Markedsrisikopremien holder en positiv risikopremie igjennom alle delperiodene. 

SMB-faktoren går fra å ha et positivt månedlig avkast i delperiode 1 på 0,46%, til negativ i delperiode 2 og 3 på 

henholdsvis -0,12% og -0,1%. HML-faktoren gir en negativ risikopremie i alle delperioder, samt over det totale 

tidsløp. Momentum viser inkonsekvente nivåer, med skiftende negativt og positivt avkastnivå. Periodens totale 

gjennomsnittlige avkastnivå for momentum er -0,07%. Ved negative faktorverdier, vil en positiv eksponering til 

de gitte faktorene ha ført til lavere avkast.  

 

Tabell 24: Faktorenes gjennomsnittlige risikopremie. 

 
Kilde: Egen tilvirkning på bakgrunn av data hentet fra Kenneth Frenchs Data Library.  
Note: Gjennomsnittlig månedlig avkast er oppgitt i prosent (%).  

 

Robusthet i porteføljenes hovedresultat 

Porteføljeresultatene inndelt i delperiodene fremgår av Tabell 25. Delperiode 1 ga positive signifikante alfaverdier 

på 1%-nivå for alle impact-porteføljene. I delperiode 2 holdes en positiv alfa for alle porteføljene, men ingen av 

verdiene er signifikant forskjellig fra null. I delperiode 3, er det større variasjon mellom porteføljenes utvikling, 

Tidsperiode Mkt-rf SMB HML MOM
1/2008-12/2019 0,79 0,08 -0,18 -0,07

1/2008-12/2011 0,06 0,46 -0,26 -0,64
1/2012-12/2015 1,23 -0,12 -0,05 0,59
1/2016-12/2019 1,09 -0,10 -0,24 -0,17

1/2008-03/2009 -3,56 0,41 -0,83 0,65
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hvor Mennesker10% og Jorden10% får positive signifikante alfaverdier, på henholdsvis 10%- og 5%-nivå. 

Velferd10% holder en insignifikant alfaverdi. 

 

For hele analyseperioden, har impact-porteføljene positive signifikante alfa på 1%-nivå. Utviklingen i alfaverdiene 

og tilhørende signifikansnivå i delperiodene hentyder likevel lite konsistens i meravkast over 

undersøkelsesperioden. Det observeres gjennomgående tendenser for alle tre impact-porteføljene, at kun 

delperiode 1 ga høyere alfa enn totale periodens gjennomsnittlige alfa med 1% signifikans. Resultatene hentyder 

at delperiode 1 har hatt særlig stor påvirkning på det gjennomsnittlige alfanivået for hele perioden, gjeldende for 

alle tre porteføljene. At alfa faller og blir mindre signifikant og insignifikant over tidsløpet, svekker robustheten i 

hovedresultatene.  

 

For alle delperiodene, har impact-porteføljenes betakoeffisient til markedet en verdi lavere enn 1. Det betyr en 

eksisterende systematisk risiko, men som holdes lavere enn markedsporteføljen over alle tidsperiodene. Den 

generelle utviklingen mellom delperiodene, indikerer en relativt lik risikoeksponering mot markedet. 

 

Tabell 25: Resultater for delperioder for Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10%. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 21. *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. 

 

Eksponeringen til SMB-faktoren holdes negativ for de tre porteføljene gjennom alle delperiodene. Derimot, går 

den negative risikoeksponeringen mot null for alle porteføljene, hvilket indikerer en trend hvor porteføljene får en 

mindre vekting av large-cap selskap over perioden. Risikoeksponeringen er i signifikant på 1%-nivå, med unntak 

av delperiode 3 for Jorden10% og Velferd10%. Den negative risikopremien til SMB-faktoren i delperiode 2 og 3 

Verdivektet portefølje Tidsperiode Alfa Mkt-rf SMB HML MOM Adj. R2

Mennesker10% 1/2008-12/2019 0,0036*** 0,8614*** -0,2961*** 0,0730*** -0,0337*** 0,93

1/2008-12/2011 0,0077*** 0,8730***  -0,4703*** 0,1207* -0,0156 0,94
1/2012-12/2015 0,0012 0,9176***  -0,3290*** 0,0963 -0,0389 0,93

 1/2016-12/2019 0,0023* 0,8712***  -0,1348*** 0,0603  0,0045* 0,93

Jorden10% 1/2008-12/2019 0,0037*** 0,8944*** -0,2016*** 0,1560*** -0,0385*** 0,92

1/2008-12/2011 0,0070*** 0,8819***  -0,3353*** 0,1676** -0,0318* 0,91
1/2012-12/2015 0,0013 0,9808***  -0,2105*** 0,2518** -0,0872* 0,94
1/2016-12/2019 0,0024** 0,9749***  -0,0708* 0,2308***  0,1103** 0,95

Velferd10% 1/2008-12/2019 0,0028*** 0,9029*** -0,1526*** 0,2714*** -0,1037*** 0,93

1/2008-12/2011 0,0080*** 0,9388***  -0,2859** 0,2523*** -0,1120*** 0,93
1/2012-12/2015 0,0002 0,9516***  -0,1460*** 0,2674*** -0,0339*** 0,94
1/2016-12/2019 0,0001 0,9097***  -0,0893* 0,3649*** -0,0240*** 0,93
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sammen med porteføljenes negative eksponering mot faktoren i de to periodene, er med på å forklare hvorfor 

porteføljene generere et meravkast utover risikofri rente. 

 

Betakoeffisienten til verdifaktoren er positiv og signifikante på 1%-nivå for Velferd10% i alle delperiodene, med 

en økende belastning gjennom periodene. Jorden10% har òg signifikante positive betaverdier, med varierende, 

men totalt sett økende belastningen mot faktoren, signifikant på 5%- og 1%-nivå. Resultatene hentyder en fast 

vekting av verdiaksjer i alle tre delperiodene, med en økende eksponering mot verdiaksjer over tid, for Jorden10% 

og Velferd10%. Mennesker10% følger en motsatt trendutvikling, hvor risikoeksponeringen mot HML-faktoren er 

fallende over delperiodene. I tillegg går beta til verdifaktoren fra å være signifikant på 10%-nivå til å være 

insignifikant. Resultatene indikerer at Mennesker10% i større grad beveger seg fra verdiaksjer mot vekstaksjer 

over analyseperioden. Det bemerkes at gjennomsnittlig risikoeksponering over hele perioden er svak positiv på 

0,0730, signifikant på 5%-nivå. Risikobelastningen på 0,0730 anses ikke som robust, da utviklingen over 

delperiodene er fallende og hentyder et relativt skifte fra verdi- til vekstaksjer. Mennesker10% har minst 

eksponering mot verdiaksjer, sammenlignet med Jorden10% og Velferd10%. Resultatet indikerer høyest P/B-ratio 

blant porteføljene, hvor fremtidig vekstpotensialet i høyere grad prises inn for Mennesker10% relativt til de to 

øvrige porteføljene. I denne sammenheng skal det bemerkes at HML-faktoren har negativ gjennomsnittlig 

avkastning i hele analyseperioden. Det tilsier at en positiv belastning til risikofaktoren, gir negativ effekt på 

meravkastet. Det endrede faktoravkastmønsteret mellom verdi- og vekstselskap tilsier at perioden er preget av 

høyere avkast ved vekstaksjer, holdt alt annet likt, hvor Mennesker10% har størst positiv effekt 

 

I gjennomsnitt over hele perioden, er risikobelastningen mot momentumfaktoren negativ for alle porteføljene, men 

risikobelastningen er kun signifikant for Velferdi10%. Ved undersøkelse av delperiodenes verdier, eksisterer det 

stor variasjon. Både Mennesker10% og Jorden10% går fra negativ risikoeksponering i delperiode 1 og delperiode 

2, til en positiv eksponering i siste periode. For Mennesker10%, er det likevel ikke signifikante verdier. 

Betakoeffisienten til momentum for Jorden10% får derimot en økende signifikans, og indikerer et skifte fra 

signifikant negativ til signifikant positiv eksponering. Spredningen i delperiodenes risikoeksponering mot 

momentum og tilhørende signifikansnivå, indikerer en lav robusthet i den gjennomsnittlig eksponering mot 

momentum i hele analyseperioden for Jorden10%. For Velferd10%, foreligger det negativ signifikant eksponering 

mot momentum i delperiode 1, hvor utviklingen deretter går mot null. Det kan indikere at den totale periodens 

negative signifikante momentumeffekt i stor grad er påvirket av delperiode 1. Momentum faktoren ser til å forklare 

porteføljene i lav grad i analysen av delperioder, hvilket samstemmer med at risikopremien til faktoren samtidig 

holdes inkonsekvent og er ikke en robust faktor for de forskjellige tidsperiodene.  
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8.3.2 MARKEDSBEVEGELSESANALYSE 

Robusthetsanalysen avslører en lav grad av konsistente resultater over for de tre impact-porteføljene. 

Delperiodeanalysen avdekker tendenser for alfaverdiene til Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10%, hvor 

delperiode 1 ga betydelige alfaverdier for alle impact-porteføljene. Det funderes om funnene i alfa, som blir mindre 

signifikante over tidsløpet, kan tyde på at særegne makroøkonomiske forhold ved første delperiode kan ha hatt en 

særlig påvirkning på hovedresultatene. På basis av denne observasjon, er det hensiktsmessig å undersøke hvordan 

impact-porteføljene presterer ved forskjellige markedsforhold.  

8.3.2.1 RESESJONSANALYSE 

Siden delperiode 1 skiller seg ut fra delperiode 2 og 3 ved å være preget av markedskrise, er det interessant å 

utelukkende undersøke porteføljenes prestasjoner under Den store resesjonen. Hensikten er å avdekke om 

resesjonen isolert sett kan forklare årsaken til den belyste variasjonen i prestasjonene. En målrettet situasjonsbasert 

prestasjonsanalyse av hvordan Den store resesjonen har preget resultatene, samt undersøkelse av hvordan impact-

porteføljene oppfører seg ved et bear market vil fremgå i følgende delanalysen.  

 

Den store resesjon er formelt identifisert å ha vart fra desember 2008 til juni 2009 i USA (National Bureau of 

Economics, 2020). For S&P 500 identifiseres et fall på 57,7% i tidsintervallet oktober 2007 til mars 2009, hvor 

indekset treffer bunnivå i midten av mars (Phillips, 2019). Se trendutviklingen for perioden i Figur 12. Indekset 

regnes som en god representasjon for utvikling på det amerikanske aksjemarkedet. Ettersom det ønskes en 

situasjonsisolert analyse av hvordan den store resesjonen har preget resultatene, er analysens tidsintervall satt fra 

januar 2008 til mars 2009 som anses som slutten på bear market.  

 

Figur 12: Trendutvikling resesjonen. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
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Resultatene under resesjonen fremgår av Tabell 26. Porteføljene har betydelig høyere alfaverdier i resesjonen, enn 

deres respektive gjennomsnittlig alfaverdi for hele undersøkelsesperioden. Det er således i tråd med observasjonen 

av delperiode 1 som utkonkurrerer resterende delperioder, for alle porteføljene. Resultatene kan indikere at 

delperiode 1 sitt resultat i høy grad er påvirket av særlig gode alfaverdier under resesjonen. Det bemerkes, at til 

tross for høyere alfaverdier, følger ikke sikkerheten i konfidensintervall med. Der alfa for helhetlig periode er 

signifikant på 1%-nivå for de tre porteføljene, er de estimerte alfaverdiene kun signifikant på 10%-nivå for 

resesjonen. Svakere signifikans er ikke overraskende, da resesjonen utviste høy volatilitet på det amerikanske 

markedet (Kawa, 2020). Det observeres at standardavviket til alfaverdiene for de tre porteføljene blir mer enn 7 

ganger høyere i resesjonen sammenlignet med estimatene for hele perioden, hvilket hentyder høyere usikkerhet i 

estimert alfa i resesjonen.  

 

Tabell 26: Resultater for resesjonsperioden for Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10%. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 21. *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01.  

 

For Mennesker10% og Jorden10%, er betakoeffisientene til markedsfaktorene lavere når resesjonen isoleres 

sammenlignet med helhetlig periode. Det indikerer at porteføljene hadde mindre markedssvingninger i forhold til 

markedsporteføljen i resesjon, enn over hele analyseperioden. Motsetningsvis, har Velferd10% høyere betaverdi i 

resesjonen sammenlignet med den helhetlig periode. Således får Velferd10% noe høyere beta til markedet på 

0,9185 enn referanseindekset på 0,9081 i resesjonsperioden, dog ikke signifikant forskjellig fra indekset. Beta til 

markedet er ikke lengre signifikant forskjellig fra markedet for Mennesker10% i resesjonen, hvilke den var på 1%-

nivå for hele perioden. Det betyr at svingningene er mer lik S&P 500 enn tidligere. For Jorden10%, er beta til 

markedet i resesjonsperioden lavere enn S&P 500, men ikke signifikant forskjellig fra indekset. Som Tabell 24 

Tidsperiode Portefølje verdivektet Alfa Mkt-rf SMB HML MOM Adj. R2

01/2008 - 12/2019 Mennesker10% 0,0036*** 0,8614*** -0,2961*** 0,0730*** -0,0337*** 0,93
Mennesker10% - S&P 500 0,0036*** -0,0677*** -0,1577*** 0,0718*** -0,0266***

01/2008 - 03/2009 Mennesker10% 0,0140*** 0,8560***  -0,7464*** 0,1851*** -0,0372*** 0,90
Mennesker10% - S&P 500 0,0119*** -0,0520*** -0,4787*** 0,1271*** -0,0178***

01/2008 - 12/2019 Jorden10% 0,0037*** 0,8944*** -0,2016*** 0,1560*** -0,0385*** 0,92

 Jorden10% - S&P 500 0,0037*** -0,0347*** -0,0632*** 0,1548*** -0,0314***

01/2008 - 03/2009 Jorden10% 0,0152*** 0,7970***  -0,6134*** 0,2320*** -0,1432*** 0,88
Jorden10% - S&P 500 0,0130*** -0,1110*** -0,3458*** 0,1741*** -0,1238***

01/2008 -12/2019 Velferd10% 0,0028*** 0,9029*** -0,1526*** 0,2714*** -0,1037*** 0,93
Velferd10% - S&P 500 0,0029*** -0,0262*** -0,0142*** 0,2702*** -0,0966***

01/2008 - 03/2009 Velferd10% 0,0177**** 0,9185***  -0,6917*** 0,3048*** -0,2233*** 0,90
Velferd10% - S&P 500 0,0155*** 0,0104*** -0,4241*** 0,2469*** -0,2039***

01/2008 - 12/2019 S&P 500 -0,0001*** 0,9291*** -0,1384*** 0,0012*** -0,0071*** 0,99
01/2008 - 03/2011 S&P 500 0,0021*** 0,9081***  -0,2676*** 0,0580*** -0,0194*** 0,98
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viser, er en høye risikoeksponeringen til markedsfaktoren negativt i resesjon, da markedsrisikopremien gir negativt 

avkast på -3,56% i resesjonen.  

 

Risikoeksponeringen mot SMB-faktoren i resesjon, avslører at porteføljene har en høyere vekting av large-cap 

selskap i resesjonsperioden enn gjennomsnittet for hele perioden. Porteføljene har signifikant negativ 

risikoeksponering på -0,7464, -0,6134 og -0,6917 i resesjon, for henholdsvis Mennesker10%, Jorden10% og 

Velferd10%. SMB i resesjonen holder en positiv verdipremie, hvilket betyr at en porteføljenes vekting mot large-

cap selskap ga en økonomisk negativ effekt for porteføljene, se Tabell 24. 

 

Betakoeffisienten til HML-faktoren viser tendenser til høyere risikoeksponering mot HML i resesjonen for impact-

porteføljene. Porteføljene har høyere vektning av selskap med høyere B/M-ratio, hvilket ligner verdiaksjer mer 

enn vekstaksjer. Risikofaktoren hentyder til at det opptas større risiko ved en slik belastning. Som beskrevet i 

Kap.4 Modeller til prestasjonsmåling, ses risikofaktoren historisk til å være mest risikabel ved økonomiske 

nedturer. For typisk mer risikoaverse investorer, og som ønsker mindre risiko i slike økonomiske situasjoner, kan 

det være uheldig å ha en høyere belastning i HML-faktoren, grunnet større sensitivitet. Risikopremien til HML-

faktoren i Tabell 24, viser høye negativ verdi. Porteføljenes positive risikobelastning mot HML, kan dermed del 

forklare det lavere meravkastet. 

 

Ved resesjonen, foreligger det ingen signifikant eksponering mot momentumfaktoren for hverken Mennesker10%, 

Jorden10% eller Velferd10%. Hvor det forelå signifikant risikoeksponering mot momentum for Velferd10% for 

hele analyseperioden og delperiode 1, foreligger det ingen signifikant eksponering ved resesjonen.  

8.3.2.2 OPPGANG VS. NEDGANG 

Det ønskes en mer systematisk og målrettet analyse over hvordan prestasjonen til porteføljene er påvirket av 

oppgang vs. nedgang, med intensjon om å avdekke eventuelle mønster for impact-porteføljene ved særlige 

markedsbevegelser. Herunder vil oppsideprestasjonene og sammenhørende volatilitet sammenlignes med 

nedsideprestasjon og nedsiderisiko. Analysens hensikt er å forstå potensialet og mulighetene impact investeringene 

kan ha ved forskjellige markedsforhold.  

 

Undersøkelsen foretas ved å rette fokus mot bevegelser på aksjemarkedet. Ved å skille de månedene med oppgang 

fra nedgang, er det mulig å isolert vurdere porteføljenes prestasjoner og adferd ved gitte bevegelser på markedet. 

Dataen skilles mellom månedene hvor S&P 500 ga et positivt avkast med de månedene hvor indekset ga negativ 

avkastning, hvilket gir henholdsvis up-market og down-market. Analyseperioden dekker over 144 måneder, hvor 



 

 

90 

S&P 500 hadde positiv avkastning i 95 av månedene. Down-market representerer 49 måneder. Porteføljenes 

prestasjoner ved de gitte markedsbevegelsene vurderes ved hjelp av prestasjonsmål, hvor resultatene er presentert 

i Tabell 27. 

Tabell 27: Risikomål og prestasjonsmål for impact-porteføljene. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

De øvrige analysene har fokuset på å vurdere den helhetlig risiko, blant annet gjennom risikomålet standardavvik. 

Med utgangspunkt i delanalysens intensjon, ses det hensiktsmessig å undersøke en eventuell asymmetri i risiko 

ved oppside og nedside bevegelse. Nedside risiko ser på om risikoen ved porteføljenes avkast korrelerer med 

markedet når markedet faller. Ved å rette et fokus mot negative avkast, kan potensialet for tap og worst-case 

senarioer adresseres. Nedside risiko kan beregnes ved ulike mål, men for konsistens med øvrige resultat og 

prestasjonsmål til sammenligningsgrunnlag anvendes standardavvik, målt som nedsideavvik, som risikomål. 

Nedsideavvik isolerer volatiliteten til negative avkast, ved å skille nedside volatilitet fra oppside volatiliteten. 

Delanalysen kan således undersøke om porteføljenes avkast er utsatt for nedside risiko. 

 

For investorer er typisk kun nedside volatilitet ugunstig. Sharpe ratio tar ikke hensyn til dette, da det anvendes 

porteføljenes standardavvik som helhet. Dermed «straffes» oppside potensiale i prestasjonsmålet. Tabell 27 viser 

nedside og oppside standardavvik for impact-porteføljene, og demonstrerer asymmetriske forhold mellom oppside 

og nedside volatilitet. Det argumenteres for at prestasjonsmålet med fordel skal justeres for den ugunstige risikoen, 

målt som nedsideavvik. I motsetning til Sharpe ratio, anvender Sortino ratio kun nedsideavvik for risikojustering. 

 

Ut ifra Sortino ratio rangeres Jorden10% over Mennesker10% og Velferd10%, hvorimot Mennesker10% ble 

rangert høyest ved anvendelse av Sharpe ratio. Det indikerer at Jorden10% i større grad består av oppside volatilitet 

og «straffes» for dette. Dette kan forklare videre hvorfor Jorden10% har høyest gjennomsnittlige avkast av de tre 

porteføljene, i tillegg til den kumulative utvikling illustrert i Figur 11 hvilket indikerer at Jorden10% presterer 

best, da det er oppside risikoen som har skapt best utvikling, hvilket Sharpe ratio ikke fanger opp. 

Tverrsnittsanalysen mellom porteføljenes prestasjon av Sharpe ratio og Sortino ratio, understreker verdien av å 

Årlig basis Mennesker10% Jorden10% Velferd10% S&P 500
Risikomål
Standardavvik 13,52 % 14,62 % 15,81 % 14,05 %
Oppsideavvik 7,47 % 8,02 % 8,90 % 8,01 %
Nedsideavvik 9,81 % 9,58 % 11,06 % 10,81 %

Prestasjonmål
Sharpe Ratio 0,87 0,82 0,67 0,57
Sortino Ratio 1,21 1,26 0,96 0,74
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studere sammensetningen av volatilitet til porteføljene. Asymmetrien i gevinst og tap forventes å påvirke 

langsiktige prestasjoner, hvor informasjonen kan utnyttes av investorer til ønskelig mål ved investeringene. 

 

Hvordan impact-porteføljene presterer i oppgang versus nedgang blir videre vurdert gjennom prestasjonsmålene: 

Up-Market Capture ratio (UCR), Down-Market Capture ratio (DCR) og Capture ratio (CR), angitt i Tabell 28. 

UCR verdi under 100 indikerer at porteføljene genererer et avkast lavere enn S&P 500 i oppgangstider. 

Mennesker10% og Velferd10% har en UCR på henholdsvis 98,79 og 98,61, hvilket svarer til at porteføljene kun 

«fanger» henholdsvis 98,79% og 98,61% av indeksets oppgangsbevegelse. Derimot har Jorden10% en UCR på 

100,45, hvilket vurderes som værende tett på 100 og tolkes som at porteføljen beveger seg relativt likt med S&P 

500 i oppgangstider, med en outperformance på 0,45%. Resultatet er i overensstemmelse med funnene ved 

prestasjonsmålene Sortino ratio, og fremhever at Jorden10% er den sterkeste impact-porteføljen i oppgangstider. 

 

Tabell 28: Capture ratio for impact-porteføljene. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Investorer som antas å være risikoaverse, ønsker å unngå nedside risiko. Attraktiviteten i investeringsobjekt er i 

høy grad influert av risikoen for tap, hvor investeringsbeslutninger tas på bakgrunn av å kunne beskytte seg mot 

nedadgående svingninger. Nedsidebeskyttelse ses som viktig for den langsiktige outperformance av marked. Alle 

tre porteføljene har en DCR under 100, hvilket indikerer at porteføljene taper mindre enn indekset, ved down-

market, målt ved månedlig gjennomsnittlig geometrisk avkastning. Prestasjonsmålet indikerer at porteføljene vil 

falle med 76,04%, 81,02% og 88,02% for henholdsvis Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10%. Det eksisterer 

således en grad av nedsidebeskyttelse i fallende marked for impact-porteføljene, hvilket indikerer at 

investeringene har bedre beskyttelse på sikt, da tapspotensiale har vært lavere enn for indekset.  

 

Det foreligger typisk en trade-off for investeringsobjekt, mellom god oppside eller god nedsidebeskyttelse. Totalt 

sett divergerer impact-porteføljene mer fra benchmark ved nedgang, sett i DCR, sammenlignet ved oppgang, målt 

i UCR. Når CR er over 1, indikerer det at porteføljene sammenlagt klarer å generere et høyere risikojusterte avkast 

enn indekset. Alle tre impact-porteføljene har en CR over 1, hvilket tyder på at porteføljenes gode DCR verdi 

kompenseres for en dårligere UCR verdi. Mennesker10%, Jorden10% og Velferd10% får en CR lik 1,30, 1,24 og 

1,12 respektivt, som i hovedsak skyldes porteføljenes evne til nedsidebeskyttelse.  

Månedlig basis Mennesker10% Jorden10% Velferd10%
Up-Market Capture ratio 98,79 100,45 98,61
Down-Market Capture ratio 76,04 81,02 88,02
Capture ratio 1,30 1,24 1,12
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Mennesker10% har høyest CR. Forholdstallene kan og indikere at det er grunnet undersøkelsesperiodens særlige 

dominans av bullmarket som til slutt fører til at Jorden10% i slutten av perioden har høyest akkumulert avkastning 

og gjennomsnittlige årlige avkast. CR impliserer likevel at Mennesker10% over lengre sikt og flere konjunkturer 

kan sitte igjen som den mest attraktive porteføljen, med høyest beskyttelse for nedadgående måneder, gitt en 

lignende utvikling som historisk.  

8.3.3 DELKONKLUSJON 

Robusthetsanalysen forklarer graden av konsistens i porteføljenes resultat over undersøkelsesperioden. De tre 

porteføljene holder relativt stabile positive eksponeringer til markedet. Det eksisterer negativ belastning i SMB 

over hele perioden, dog observeres det en trend med mindre belastning i large-cap over delperiodene. Velferd10% 

og Jorden10% holder signifikant positiv og økende risikobelastning til HML gjennom delperiodene. 

Mennesker10% viser en trend med fallende HML belastning. Det foreligger lav grad av konsistente og signifikante 

resultat i momentumeffekten for porteføljenes risikobelastning. Alfaene til porteføljene får særlige høye verdier i 

delperiode 1, imens alfa og signifikansen i de påfølgende delperiodene faller. Det indikerer at impact-porteføljenes 

positive alfa over hele analyseperioden, i høy grad er preget av første delperiode. Med større variasjoner i verdier 

i alfa og risikoeksponeringer over analyseperioden, konkluderes det med en lavere grad av robusthet i 

hovedresultatene.  

Resesjonsanalysen finner betydelige høyere alfaverdier for impact-porteføljene i resesjonen, sammenlignet med 

resultatene for helhetlig analyseperiode. Dog, medfølger en større usikkerhet i signifikansen til alfaverdien i 

resesjonen, som skyldes høy volatilitet i alfaverdiene og generelt høy markedsvolatilitet. Mennesker10% og 

Jorden10% har lavere beta til markedsfaktoren i resesjonen enn gjennomsnittlig verdi for helhetlig periode, imens 

beta til Velferd10% porteføljen øker og får høyere betaverdi enn S&P 500. Risikoeksponeringen til SMB forteller 

at porteføljene er høyere vektet mot large-cap selskap i resesjonen. Alle porteføljene har høyere positiv belastning 

til HML-faktoren i resesjonen isolert, som tilsier mer verdiaksjer. Momentumeffekten er ikke signifikant 

forskjellig fra null for porteføljene i resesjonsperioden. 

I analysen av oppgang vs. nedgang, observeres en asymmetri i oppside mot nedside risiko ved undersøkelse av 

risikomålet standardavvik. Sharpe ratio rangerer Mennesker10% over Jorden10%. Rangeres porteføljene etter 

Sortino ratio, som korrigerer prestasjonsmålet med nedside risiko, rangeres Jorden10% over Mennesker10%. 

Undersøkelser av porteføljenes prestasjoner i oppgang vs. nedgang, finner at Jorden10% generere marginalt 

høyere avkast enn S&P 500 i oppgang, mens Mennesker10% og Velferd10% gjør det marginalt dårligere enn S&P 

500 i oppgang. Ved fallende marked, observeres det derimot at alle porteføljene har en grad av nedsidebeskyttelse, 
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hvor særlig Mennesker10% viser høyest nedsidebeskyttelse. Samlet sett viser Capture ratio at porteføljene 

presterer bedre enn S&P 500, hvilket skyldes i høy grad porteføljenes nedsidebeskyttelse.  

 

8.4 ANALYSE AV SAMMENHENG MELLOM IMPACT OG FINANSIELL PERFORMANCE  

Til å forstå hvordan impact screening påvirker porteføljeperformance, betraktes det som avgjørende å avdekke den 

foreliggende sammenheng mellom impact og finansiell prestasjon. En dybdegående analyse av impact-

porteføljenes sektoreksponering utføres først. Det følger så en undersøkelse av hvordan valg av cut-off verdi 

påvirker porteføljenes finansielle prestasjon og gjennomsnittlig impact score.  

8.4.1 SEKTOREKSPONERING 

Figur 13 presenterer en oversikt over gjennomsnittlig årlig avkastning per sektor over undersøkelsesperioden. Se 

bilag 14.9 for årlige sektoravkast. Sektoravkastene beregnes ut ifra sektorindeksene tilhørende S&P 5009. Det er 

fire sektorer som i gjennomsnitt har prestert bedre enn S&P 500; sykliske forbruksvarer, helsetjeneste, IT og 

materialer. Sektorene; energi, telekom. og kraftforsyning presterer klart dårligst over perioden.  

 

Figur 13: Gjennomsnittlig årlig sektoravkast for S&P 500. 

 
Kilde: Egen tilvirkning på bakgrunn av sektorindeksene hentet fra Capital IQ. 

 

 

 
9 Hver indeks består av selskaper inkludert i S&P 500 som er klassifisert etter GICS sektor klassifikasjon (LLC, 2019). I Figur 

13 er alle sektorindeksene presentert, ekskl. eiendom. Avhandlingens datasett er klassifisert etter TRBC, hvor eiendom inngår 

i finansiell sektor. Det holdes få selskaper innenfor eiendom, og hvorfor det er valgt å ekskludere sektorindeksen.  

0,0 %

3,0 %

6,0 %

9,0 %

12,0 %

15,0 %

Tele
ko

m
.

Syk
lis

ke
 F

or
br

uk
sv

ar
er

Ik
ke

-S
yk

lis
ke

 F
or

br
uk

sv
ar

er

Ene
rg

i

Fin
an

s

Hels
etj

en
es

te

In
du

str
iv

ar
er

 &
 –

tje
ne

ste
r IT

M
ate

ria
ler

Kra
ftf

or
sy

ni
ng

A
vk

as
t

Sektoravkast

S&P 500



 

 

94 

Porteføljenes sektoreksponering ut ifra antallet selskaper, fremgår i Tabell 29. Se bilag 14.10 for porteføljenes 

årlige sektoreksponering. Mennesker10% holder gjennomsnittlig flest selskaper i ikke-sykliske og sykliske 

forbruksvarer. Det betyr at det er flest selskaper innenfor disse to sektorene som scorer høyest på impact innenfor 

fokusområdet mennesker, da det foreligger en høy sektorrepresentasjon av selskap innenfor topp 10% med høyest 

impact score. Både Jorden10% og Velferd10% holder flest selskaper innenfor finans, hvilket indikerer at de 

finansielle selskapene i gjennomsnitt scorer høyt på impact innenfor impact-fokusområdene jorden og velferd.  

 

Tabell 29: Porteføljenes gjennomsnittlige sektoreksponering. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Tabellen viser hvordan selskapene innenfor hver portefølje fordeler seg på sektorene ut ifra hhv. antallet 
av selskaper per sektor og når det tas høyde for selskapenes respektive vekt og størrelse i hver portefølje.  

 

Tabell 30 angir gjennomsnittlig impact score per sektor for porteføljene. I Mennesker10%, har helsetjenesten 

høyest gjennomsnittlig impact score. Overraskende er det at helsetjenesten kun utgjør 13% av porteføljen, utgjort 

i antall selskap per sektor, se Tabell 29. Det indikerer at selskapene som holdes fra helsesektoren scorer 

gjennomsnittlig høyest på impact sammenlignet med porteføljen som helhet. Sett i forhold til andre selskaper i 

andre sektorer, er det også selskaper i helsesektoren som scorer for lavt når en cut-off på 10% anvendes, da 

helsesektoren ikke utgjør flest antall selskap i porteføljen. Til tross for at Mennesker10% holder en god andel 

selskap i sykliske forbruksvarer, avdekker analysen at sektoren har lavere gjennomsnittlig impact score enn 

porteføljen som helhet. Det indikerer at det er selskap innenfor sykliske forbruksvarer som inngår i den lave enden 

av topp 10% av selskapene som utgjør Mennesker10%.  

 

For Jorden10% og Velferd10% har finanssektoren høyest gjennomsnittlig impact score på henholdsvis 57 og 54, 

se Tabell 30. At finanssektoren har høyest gjennomsnittlig impact score for de to porteføljene er i 

overensstemmelse med at porteføljene holder i gjennomsnitt flest finansielle selskaper. Resultatene indikerer at 

den finansielle sektoren overordnet scorer høyt på impact innenfor impact-fokusområdet jorden og velferd. Etter 

Portefølje Mennesker10% Jorden10% Velferd10% Mennesker10% Jorden10% Velferd10%
Materialer 8 % 8 % 9 % 0 % 0 % 1 %
Sykliske Forbruksvarer 15 % 8 % 12 % 4 % 2 % 2 %
Ikke-Sykliske Forbruksvarer 19 % 6 % 9 % 11 % 8 % 18 %
Energi 9 % 7 % 8 % 22 % 22 % 21 %
Finans 12 % 27 % 30 % 11 % 15 % 24 %
Helsetjeneste 13 % 10 % 4 % 13 % 8 % 7 %
Industrivarer & –tjenester 6 % 10 % 15 % 6 % 8 % 12 %
IT 14 % 17 % 11 % 31 % 36 % 12 %
Telekom. 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 %
Kraftforsyning 2 % 7 % 2 % 0 % 0 % 0 %

Sektoreksponering ut ifra antall selskaper per 
sektor

Sektoreksponering ut ifra selskapenes  relative 
vekting og market cap
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finans, er det IT- og energisektoren som scorer høyest på impact for Jorden10%. For Velferd10% har industrivarer 

og -tjenester lik gjennomsnittlig impact score som finans. 

 

Tabell 30: Gjennomsnittlig impact score per sektor. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Sett ut ifra markedsvektet sektoreksponering, er IT den dominerende sektoren innenfor Mennesker10%, hvor 31% 

porteføljens verdi i gjennomsnitt holdes av IT selskap, se Tabell 29. Selv om det holdes færre antall selskaper 

sammenlignet med sykliske og ikke-sykliske forbruksvarer, skyldes selskapenes størrelse den relativt store 

vektingen i Mennesker10%. Videre, er Mennesker10% i gjennomsnitt relativt eksponert mot energisektoren. 

Derimot er utviklingen sterkt avtagende over tid, og i slutningen av 2018 holdes kun 9% av porteføljens verdi 

innenfor energisektoren, se bilag 14.10. Jorden10% deler mange av de samme karakteristika til Mennesker10%, 

hvor 36% av Jorden10% holdes innenfor IT. Porteføljens eksponering mot IT har vært stigende over tid, hvor IT 

på sitt høyeste utgjorde 72% av porteføljens verdi i slutningen av 2017, se 14.10. Selv om Jorden10% i 

gjennomsnitt holder flest finansielle selskaper i porteføljen, er disse av mindre størrelse enn IT selskapene. 

Velferd10% har en atskillig mindre eksponering mot IT, sammenlignet med Mennesker10% og Jorden10%. I 

gjennomsnitt, er Velferd10% mest eksponert mot finans og energi. Det vurderes at Velferd10% sammen med 

Mennesker10% er mest diversifisert på tvers av sektorene når det tas høyde for selskapenes vekting og størrelse.  

 

Figur 13 avdekker at sektorene IT og sykliske har hatt høyest prestasjoner i analyseperiode, hvor sektorene i 9 av 

12 år har prestert bedre enn S&P, se bilag 14.9. Mennesker10% og Jorden10% sin betydelige eksponering mot IT 

sammenlignet med Velferd10%, gir en indikasjon på hvorfor porteføljene har prestert bedre enn Velferd10% over 

tid. Det er videre avdekket at IT scorer relativt høyt på impact sammenlignet med de øvrige sektorene, og 

porteføljenes helhetlige impact score. IT utmerker seg dermed som en sektor med gode potensialer for en impact 

investor, sammenlignet med de øvrige sektorene. Det betraktes som gode muligheter til å generere et finansielt 

avkast, samtidig med relativt høy skapelse av impact. 

Gns. impact score pr. sektor Mennesker10% Jorden10% Velferd10%

Materialer 58 53 53

Sykliske Forbruksvarer 59 52 51

Ikke-Sykliske Forbruksvarer 60 52 50

Energi 59 54 52

Finans 59 57 54

Helsetjeneste 63 53 51

Industrivarer & –tjenester 61 53 54

IT 60 54 53

Telekom. 56 49 50

Kraftforsyning 57 53 49
Gns. impact score portefølje 60 54 53
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Velferd10% har en betydelig markedsvekting mot finansiell sektor. Finanssektoren har i motsetning til IT-sektoren, 

prestert dårligere enn S&P 500 over periode. Hvor IT sektoren har utmerket seg i form av både høyt finansielt 

avkast og høy impact-verdi innenfor Mennesker10% og Jorden10%, er ikke tendensen den samme for 

finanssektoren. Resultatene viser at finansselskapene som scorer høyt på impact innenfor fokusområdet velferd, i 

mindre grad evner å generere et finansielt avkast på samme nivå som benchmark i perioden. Resultatene indikerer, 

et trade-off mellom impact og avkast innenfor finanssektoren, ved Velferd10%.  

 

Utover finanssektoren, har Velferd10% en vesentlig eksponering i ikke-sykliske forbruksvarer og energisektoren. 

Begge sektorene har i gjennomsnitt prestert dårligere enn S&P 500 over perioden, hvor sektorene kun har gitt et 

meravkast i 4 av 12 år i forhold til S&P 500, se bilag 14.9. Ut ifra impact score, har ikke-sykliske forbruksvarer 

en gjennomsnittlig impact score lavere enn Velferd10% som helhet. For energi, er gjennomsnittlig impact score 

lik gjennomsnittlig impact score for porteføljen som helhet. Innenfor fokusområdet velferd, viser resultatene at 

ikke-sykliske forbruksvarer hverken evner å score relativt høyt på impact sammenlignet med øvrige sektorer eller 

genererer et høyt finansielt avkast. Energisektoren opprettholder gjennomsnittlig nivå av impact, men genererer et 

finansielt avkast langt under S&P 500 i gjennomsnitt. Velferd10% vekting mot finans, energi og ikke-sykliske 

forbruksvarer gir en forklaring på hvorfor porteføljen ikke genererer samme nivå av finansielt avkast som 

Mennesker10% og Jorden10%. 

8.4.2 ALTERNATIV CUT-OFF 

Utover analyse av sektoreksponering, analyseres det hvordan prestasjonen til impact-porteføljene påvirkes av den 

valgte cut-off av impact-verdi. Til analysen konstrueres det porteføljer med henholdsvis topp 5% og 20% av 

selskapene med høyest impact score. Ved cut-off på 5% holder porteføljene 37 selskap per år, mens ved 20% cut-

off holdes det totalt 149 selskaper per år. 

 

 Figur 14 viser utviklingen i avkastningen for porteføljene med cut-off på henholdsvis 5% og 20% ved en initial 

investering på 100 kr. Ved cut-off på 5%, har Mennesker5% en relativt bedre utvikling enn Jorden5% og 

Velferd5%. Ved 20% cut-off, presterer både Jorden20% og Velferd20% på samme nivå som Mennesker20%. Det 

observeres en mindre spredning mellom porteføljene ved cut-off på 20%, fremfor cut-off på 5%. 
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Figur 14: Utvikling porteføljeavkast for 5% og 20% cut-off. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
 

I Tabell 31 fremgår deskriptiv statistikk og prestasjonsmål for porteføljene ved cut-off på 5% og 20%. 

Mennesker5% har høyest gjennomsnittlig avkastning av porteføljene ved cut-off på 5%. Derimot er det interessant 

å se at Velferd går fra å ha lavest gjennomsnittlig avkastning av porteføljene ved 5% cut-off, til å generere høyeste 

avkastning over perioden ved cut-off på 20%. For både Jorden og Velferd, øker gjennomsnittlig avkastning når 

antall selskap i porteføljen øker. Tendensen er motsatt for Mennesker, som får et fall i gjennomsnittlig avkastning 

når cut-off settes fra 5% til 20%. Det indikere at for fokusområdet mennesker, kan det gi høyest økonomisk gevinst 

å utelukkende konsentrere seg om de selskapene med høyest impact skapelse, da det skapes en merverdi. 

Hvorimot, for Jorden og Velferd er det mer gunstig å inkludere flere selskaper i porteføljen utover de som scorer 

høyest på impact. 

 

Det foreligger størst endring i standardavviket for Velferd, hvor standardavviket reduseres med 3,4 prosentpoeng 

når cut-off går fra 5% til 20%. Reduksjonen i standardavviket kan indikere en foreliggende diversifikasjonsgevinst 

når antall selskap øker fra 37 til 149. Forbedringen i årlig gjennomsnittlig avkastning og redusert volatilitet 

gjenspeiles i økt SR for Velferd, som går fra 0,55 ved cut-off på 5% til 0,86 ved cut-off på 20%. For Mennesker er 

standardavviket minimalt påvirket av valg av cut-off. Det kan indikere at Mennesker i utgangspunktet er 

diversifisert uavhengig av valgte cut-off. Resultatene støttes av resultatene i 8.4.1 Sektoreksponering, hvor det er 

avdekket at Mennesker10% er relativt diversifisert på tvers av sektorer. Blant 5%-porteføljene har Mennesker5% 

høyest avkastning og lavest total risiko, som reflekteres i prestasjonsmålene angitt i Tabell 31. 
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For alle porteføljene er IR forbedret når cut-off går fra 5% til 20%. En økning i IR indikerer at porteføljene i høyere 

grad blir kompensert for den påtatte merrisiko i forhold til S&P 500. Jorden20% får høyest IR, som skyldes både 

høyere meravkast i forhold til S&P 500 og lavere tracking error. IR rangerer Jorden20% og Velferd20% over 

Mennesker20%, som er i kontrast til tendensene i studienes resultater av porteføljene ellers, samt ved 5% cut-off, 

der Mennesker gjennomgående har blitt rangert over Jorden og Velferd.  

 

Tabell 31: Deskriptiv statistikk og prestasjonsmål ved cut-off på 5% og 20% for porteføljene. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 20. 

 

Tabell 32 presenterer porteføljenes resultater ved 5% og 20% cut-off ved firefaktormodellen. Ved cut-off på 5%, 

har Mennesker5% høyest estimert alfa på 0,45% månedlig med signifikans på 1%-nivå. De estimerte 

betakoeffisienter forteller at Jorden5% og Velferd5% er mer sensitive overfor endringer i markedet enn 

Mennesker5%. Porteføljene holder fortsatt en negativ eksponering mot SMB-faktoren. I 8.3.1 Robusthetsanalyse, 

ble det observert negativ risikopremien til SMB-faktoren i de to seneste delperiodene 1/2012-12/2019. For 

Mennesker5% som har størst eksponering mot store selskaper, ses det å ha vært gunstig med den særlige negative 

belastningen til SMB-faktoren i senere tid. Robusthetsanalysen avdekket også negativ risikopremie til HML-

faktoren i hele perioden. Mennesker5% har minst positiv eksponering mot HML-faktoren, dog er betakoeffisienten 

til HML-faktoren ikke statistisk signifikant for porteføljen. Velferd5% har mest systematisk eksponering mot 

verdifaktoren, hvilket ses som særlig ugunstig finansielt for Velferd5% i perioden. For både Mennesker5% og 

Jorden5% er betakoeffisienten til momentumfaktoren insignifikant. Velferd5% har en signifikant negativ 

eksponering mot faktoren, hvilket ses som gunstig grunnet den foreliggende negativ gjennomsnittlig 

momentumfaktoren for perioden.  

 

Mennesker 5% Jorden 5% Velferd 5% Mennesker 20% Jorden 20% Velferd 20%

Årlig
Gjennomsnitt avkast 13,40 % 10,84 % 10,41 % 12,39 % 12,75 % 12,96 %

Meravkast ift. S&P500 4,86 % 2,30 % 1,87 % 3,86 % 4,21 % 4,42 %

Standardavvik 13,72 % 16,26 % 17,77 % 13,42 % 13,82 % 14,37 %

Antall selskap per år 37 37 37 149 149 149

Gjennomsnitt impact score 63 57 56 56 51 49

Prestasjonsmål på årlig basis
Sharpe Ratio 0,93 0,63 0,55 0,88 0,88 0,86
Treynor Ratio 15,62 % 10,40 % 9,33 % 14,10 % 14,03 % 13,82 %
M2 13,70 % 9,44 % 8,35 % 12,96 % 12,96 % 12,69 %

Tracking Error 4,50 % 5,55 % 7,26 % 2,74 % 2,62 % 3,10 %
Information Ratio 1,08 0,41 0,26 1,41 1,61 1,43



 

 

99 

Tabell 32: Resultater for porteføljene ved cut-off på 5% og 20%. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 21. *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. 

 

Sammenlignet med porteføljene ved 5% cut-off, faller eksponeringen mot markedet for Jorden20% og 

Velferd20%. På den andre siden, øker eksponeringen mot store selskaper og vekstaksjer for de to porteføljene. 

Hvor større vridning mot vekstaksjer kommer til uttrykk gjennom lavere positiv betakoeffisient til HML-faktoren 

fra 5% til 20% cut-off. Endringene indikerer at selskapene med høyest impact skapelse, innenfor fokusområdene 

jorden og velferd, er mindre selskap og verdiselskap. Porteføljene har en svakt negativ eksponering mot 

momentumfaktoren. Ved cut-off på 20%, er eksponeringen mot momentum signifikant på 5%-nivå. 

 

Ved 20% cut-off, får Velferd20% høyest alfa lik 0,39% månedlig, svarende til en årlig alfa på 4,78%. Alfa er 

signifikant forskjellig fra null på 5%-nivå. Etterfulgt av årlig alfa lik 4,28% og 4,53% for henholdsvis 

Mennesker20% og Jorden20%. Ved cut-off 5%, har derimot Mennesker5% høyest alfa. For Jorden, er alfa ved 

20% cut-off lik alfa ved opprinnelig cut-off på 10%. Med utgangspunkt i alfa som prestasjonsmål, har porteføljene: 

Mennesker5%, Jorden10% og Velferd20% høyest estimert alfa innenfor de tre nivåene av cut-off. Den anvendte 

cut-off verdi har dermed forskjellig påvirkning på porteføljenes finansielle prestasjon.  

 

Figur 15 illustrerer sammenhengen mellom porteføljenes prestasjoner målt som SR og porteføljenes 

gjennomsnittlig impact score. Figuren illustrerer investeringsuniversets gjennomsnittlig impact score for de tre 

impact-fokusområdene; mennesker, jorden og velferd. Det fremgår at impact-fokusområdene har lik SR svarende 

til SR for S&P 500, men mennesker har høyere gjennomsnittlig impact score enn jorden og velferd. Det vil si 

allerede i investeringsuniverset eksisterer det overordnet høyere impact-verdiskapelsesmuligheter i mennesker, 

målt i impact score, enn jorden og velferd. Figuren demonstrerer videre at impact screening, har ført til en forbedret 

Portefølje Alfa Mkt-RF SMB HML MOM Adj. R2

Panel A: Cut-Off på 5%
Mennesker 5% 0,0045*** 0,8484*** -0,2801*** 0,1081*** -0,0152*** 0,87
Mennesker 5% - S&P 500 0,0046*** -0,0808*** -0,1418*** 0,1069*** -0,0081***

Jorden 5% 0,0023*** 0,9457*** -0,1754*** 0,2691*** -0,0693*** 0,91
Jorden 5% - S&P 500 0,0024*** 0,0166*** -0,0370*** 0,2679*** -0,0622***

Velferd 5% 0,0024*** 0,9495*** -0,0755*** 0,4383*** -0,1106*** 0,91
Velferd 5% - S&P 500 0,0024*** 0,0204*** 0,0629*** 0,4371*** -0,1036***

Panel B: Cut-Off på 20%
Mennesker 20% 0,0035*** 0,8554*** -0,2302*** 0,0607*** -0,0381*** 0,94
Mennesker 20% - S&P 500 0,0036*** -0,0737*** -0,0918*** 0,0595*** -0,0310***

Jorden 20% 0,0037*** 0,8744*** -0,1969*** 0,0935*** -0,0345*** 0,95
Jorden 20% - S&P 500 0,0038*** -0,0547*** -0,0585*** 0,0923*** -0,0274***

Velferd 20% 0,0039*** 0,8920*** -0,1862*** 0,1380*** -0,0394*** 0,94
Velferd 20% - S&P 500 0,0039*** -0,0372*** -0,0478*** 0,1368*** -0,0323***
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SR og impact nivå for alle porteføljene sammenlignet med investeringsuniverset, med unntak av Velferd5%. For 

Jorden og Velferd, er det en vesentlig forbedring i SR ved cut-off på 20% sammenlignet med cut-off på 

henholdsvis 10% og 5%. For Jorden og Velferd, øker SR med henholdsvis 40% og 56% når cut-off settes fra 5% 

til 20%, mens gjennomsnittlig impact score for porteføljene kun faller med 10% og 12%. For Mennesker, er ikke 

kontrastene mellom cut-off nivåer like store som ved Jorden og Velferd. Ved utlukkende å anvende screening, 

observeres det at både SR og gjennomsnittlig impact score forbedres betraktelig for Mennesker uavhengig av cut-

off. Mennesker5% har høyest SR og høyest gjennomsnittlig impact score. 

 

Figur 15: Gjennomsnittlig impact score vs. Sharpe ratio. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

De alternative cut-off nivåene, demonstrerer hvordan det foreligger en avveining mellom diversifikasjon og hvor 

konsentrert impact-porteføljene skal være. Desto strengere kriteria som anvendes, eksempelvis cut-off på 5%, 

desto mer fokusert blir impact-verdien til porteføljene. Til gjengjeld inkluderes det færre selskap i porteføljen. 

Omvendt gjelder ved et mildere kriteria, som ved cut-off på 20%. En investor som ønsker å investere med «høy 

impact» innen impact-fokusområde jorden og velferd, ved bruk av en cut-off på 5%, må være villig til å akseptere 

et lavere avkast. Trade-off effekten gjør at investorer i større grad må ta stilling til om de er en «financial first» 

eller «impact first» investor. På den andre siden, presterer Mennesker5% relativt bedre enn Mennesker20%. En 

slik trade-off effekt foreligger dermed ikke for en investor interessert i å skape impact innenfor fokusområdet 

mennesker. Funnene om sammenhengen mellom impact og finansielt avkast for Mennesker, støttes således av 

evalueringer i 7.4 Porteføljekonstruksjon om impact-fokusområdet mennesker sine muligheter til å skape impact 

samtidig med gode potensialer for økonomiske gevinster.  
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Fordelen ved å anvende en cut-off på 20% er at flere selskaper inkluderes i porteføljen, hvor investorene i høyere 

grad kan sikre seg en bredere portefølje samtidig med at det sikres at selskapene som er gode på å generere impact 

inkluderes. For Jorden20% og Velferd20% ses det en særlig fordel i den totale risikoen reduseres samtidig med at 

gjennomsnittlig avkastning øker når flere selskap inkluderes i porteføljen. Resultatene viser at for investorer som 

foretrekker å holde en bredere portefølje, men samtidig være målrettet mot impact, kan redusere porteføljens risiko 

betraktelig ved å anvende 20% cut-off fremfor 5% cut-off innenfor fokusområdene jorden og velferd. Fordelen er 

videre, at screeningmodellen er konstruert på en slik måte at jo lavere score selskapene er, jo mer nøytrale vurderes 

de å være. I tillegg er investeringsuniverset screenet for syndeindustriene, hvilket betyr at det sikres at de mest 

kontroversielle selskapene er ekskludert uavhengig av hvilken cut-off som anvendes. Dermed kan investoren tillate 

seg å inkludere flere selskaper i porteføljen ved cut-off på 20% uten å være bekymret for at selskaper som strider 

imot å skape en positiv forskjell inkluderes.  

8.4.3 DELKONKLUSJON 

Analysen av sektoreksponering avdekker at Mennesker10% holder flest selskaper fra ikke-sykliske og sykliske 

forbruksvarer. Det vil si at selskapene innenfor de nevnte sektorene har høy impact score innenfor fokusområdet 

mennesker. Videre, scorer enkelte av selskapene innenfor helsetjeneste relativt høyt på impact. Finansielt, har 

helsetjenesten og sykliske forbruksvarer prestert bedre enn S&P 500 over perioden. Resultatene indikerer gode 

muligheter til å generere høy impact-verdi, samtidig som det oppnås høyt finansielt avkast, innenfor helsetjeneste 

og sykliske forbruksvarer. For fokusområdet jorden, er det selskapene innenfor finans og IT med høyest impact 

score. IT sektoren har samtidig generert et avkast over S&P 500, derimot har finanssektoren ikke prestert like godt 

økonomisk som benchmark. For fokusområdet velferd, er det primært selskaper innenfor finans og industrivarer 

og -tjenester som har høyest impact score. Det har vist seg at industrivarer- og tjenester, i likhet med 

finanssektoren, har gitt et gjennomsnittlig avkast lavere enn S&P 500 i perioden, i likhet med finanssektoren. Det 

observeres at investorer som holder aksjer innenfor finans og industrivarer- og tjenester i høyere grad risikerer å 

måtte ofre finansielt avkast for å holde selskaper med høyest impact score. 

 

Analysen av alternative cut-off finner at investorer som holder porteføljer innenfor fokusområdene jorden og 

velferd, kan i høyere grad være nødt til å ofre et finansielt avkast, dersom det ønskes et høyere nivå av impact. Ved 

cut-off på 5%, presterer Mennesker5% atskillelig bedre enn Jorden5% og Velferd5%. Derimot, hvis investoren 

ønsker å holde en bredere portefølje hvor flere selskap inngår, observeres det en betydelig forbedring i risikojustert 

avkast for Jorden20% og Velferd20%. Innenfor fokusområdet mennesker, observeres det i større grad en positiv 

sammenheng mellom impact og finansiell prestasjon, da mange av selskapene som scorer høyt på impact er 
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innenfor sektorer som finansielt har prestert bedre enn S&P 500. I tillegg presterer Mennesker5% bedre enn 

Mennesker10% og Mennesker20% målt ved SR.  

 

Resultatene indikerer at selskap som har høyest impact score innenfor fokusområdet mennesker genererer et 

høyere finansielt avkast. For fokusområdene jorden og velferd, ses det i høyere grad et trade-off mellom impact 

og finansiell prestasjon. Innenfor Jorden10% og Velferd10% scorer finansielle selskaper høyt på impact. Over 

perioden har finansielle sektor prestert mindre godt sammenlignet med øvrige sektorer, hvilket indikerer en negativ 

sammenheng mellom impact og finansiell prestasjon. I tillegg ses det hvordan porteføljenes finansielle prestasjon 

påvirkes negativt når det utelukkende ses på topp 5% av selskapene med høyest score, sammenlignet med når topp 

20% av selskapene inngår i porteføljene. 

 

8.5 BEST-IN-CLASS 

Empiriske SRI studier har funnet at screeningmetode kan ha en avgjørende rolle for porteføljenes prestasjon 

(Barnett & Salomon, 2006; Nofsinger & Varma, 2014; Renneboog et al., 2008). Best-in-class har utmerket seg 

innenfor ESG-integrasjon. Studier viser høyere alfaverdi ved best-in-class enn ved alminnelig positiv screening, 

og underbygges i argumentet om at konkurransefordelen ESG gir utnyttes per industri (Kempf & Osthoff, 2007; 

Statman & Glushkov, 2009). Til tross for at best-in-class er en anerkjent screening metode innen ESG, finnes det 

lite studier på anvendelse av best-in-class metode på impact investing. For å vurdere hvordan impact screening 

påvirker porteføljeperformance, anses det som interessant å studere om best-in-class screening er overførbart til 

impact investing. Det testes derfor hvordan en best-in-class metode påvirker impact-porteføljenes finansielle 

prestasjon, samt porteføljens gjennomsnittlig impact score.  

 

Tabell 33 presenterer resultatene for de tre impact-porteføljene hvor en best-in-class metode er anvendt. Ved best-

in-class utvelges topp 10% av selskapene med høyest impact score innenfor hver sektor. SR for MenneskerBIC, 

JordenBIC og VelferdBIC endres med henholdsvis -0,03, 0,00 og 0,13 fra topp 10%-porteføljene. Velferd får størst 

positiv effekt ved endring fra positiv til best-in-class screening, hvor årlig avkast går fra 11,19% til 12,44%, 

samtidig som en risikoreduksjon fra 15,81% til 14,85% målt i standardavvik.  
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Tabell 33: Deskriptiv statistikk og prestasjonsmål ved best-in-class 10% og 10% cut-off. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 20. 
 

Figur 16 illustrerer en tett avkastutvikling blant best-in-class porteføljene, sett i forhold til de respektive 10%-

porteføljene i Figur 11. Ved best-in-class, har VelferdBIC avkastning beveget seg nærmere MenneskerBIC og 

JordenBIC, sammenlignet med den større spredningen i avkast i de respektive topp 10%-porteføljene, se Tabell 

33. Overordnet gjør MenneskerBIC det best, deretter JordenBIC og VelferdBIC, hvilket demonstreres i 

prestasjonsmålene angitt i Tabell 33. Best-in-class porteføljene viser seg derfor å gi samme prestasjonsrangering 

som 10%-porteføljene fra 8.2 Hovedresultater. 

 

Figur 16: Utvikling porteføljeavkast ved best-in-class 10%. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Den foreliggende Best-in-class effekten med konvergerende porteføljeperformance, fremheves i 

firefaktormodellen, hvor det foreligger mindre spredning i estimert alfa sammenlignet med 10%-porteføljene, se 

Tabell 34. Sett i forhold til 10%-porteføljene, fører ikke best-in-class til store utslag for porteføljene. Estimert alfa 

MenneskerBIC JordenBIC VelferdBIC Mennesker10% Jorden10% Velferd10%

Årlig
Gjennomsnitt avkast 12,41 % 12,41 % 12,44 % 12,40 % 12,61 % 11,19 %

Meravkast ift. S&P 500 3,87 % 3,87 % 3,90 % 3,86 % 4,07 % 2,65 %

Standardavvik 14,15 % 14,51 % 14,85 % 13,52 % 14,62 % 15,81 %

Antall selskap per år 72 72 72 74 74 74

Prestasjonsmål på årlig basis
Sharpe Ratio 0,84 0,82 0,80 0,87 0,82 0,67

Treynor Ratio 13,55 % 13,34 % 13,41 % 14,20 % 13,38 % 11,03 %
M2 12,33 % 12,03 % 11,80 % 12,86 % 12,14 % 10,01 %

Tracking Error 3,55 % 3,69 % 4,00 % 3,35 % 3,99 % 4,98 %

Information Ratio 1,09 1,05 0,97 1,15 1,02 0,53
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for MenneskerBIC er lik Mennesker10%, mens for JordenBIC faller alfa med 0,01 prosentpoeng sammenlignet 

med Jorden10%. Tabell 34 viser relativt like alfaverdier for MenneskerBIC, JordenBIC og VelferdBIC mellom 

0,36%-0,37% månedlig, signifikant på 1%-nivå.  

 

Risikobelastningen til VelferdBIC går mot verdiene til MenneskerBIC og JordenBIC. Ved å gå fra topp 10% til 

10% best-in-class for Velferd, faller markedsbelastningen, vekting av large-cap selskap øker, og eksponering mot 

verdiselskap reduseres. Det har også resultert i at momentumeffekten er tettere på null og mindre signifikant. Den 

positive forbedringen i prestasjonsmålene for Velferd ses også for alfaverdi, med økning fra 0,28% til 0,37% 

månedlig fra Velferd10% til VelferdBIC. Alfaverdien til VelferdBIC er således mer lik alfanivåene til 

MenneskerBIC og JordenBIC, sammenlignet med porteføljene ved topp 10%.  

 

Tabell 34: Resultater for porteføljene ved best-in-class 10%. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 21. *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. 

 

Det undersøkes om den mindre spredningen mellom BIC-porteføljene sammenlignet med de respektive 10% 

porteføljene, kan skyldes at best-in-class har medført at flere av selskapene går igjen i alle impact-porteføljene. 

Siden best-in-class trekker frem de selskapene per sektor som utviser høyest impact score, er det interessant å se 

om det fører til at flere selskap går igjen på tvers av impact-porteføljene. I gjennomsnitt over perioden, viser det 

seg at det 35% av selskapene går igjen i alle tre porteføljene ved 10% best-in-class, se bilag 14.11. Det er således 

en økning fra 10%-porteføljene hvor kun 26% av selskapene var sammenfallende. Funnet kan forklare noe av 

årsaken til konvergerende resultat ved best-in-class, men siden 65% av selskapene ikke er de samme for de tre 

porteføljene, betraktes det ikke å være eneste årsak. 

 

Det foreligger færre signifikante forskjeller i impact-porteføljene mot S&P 500, sammenlignet med forskjellen 

mellom 10%-porteføljene og S&P 500. Det tilsier at best-in-class porteføljene ligner mer S&P 500. Ettersom best-

in-class metoden bygger på 10% beste per sektor, fører det til at sektorvektingen ligner mer på 

investeringsuniversets utgangspunkt. Hvilket kan forklare at sektoreksponeringen holdes mer lik som S&P 500 

Best-in-class porteføljer Alfa Mkt-rf SMB HML MOM Adj. R2

MenneskerBIC 0,0036*** 0,8741***  -0,2391*** 0,1121**  -0,0525* 0,92
MenneskerBIC - S&P 500 0,0036*** -0,055*** -0,1007*** 0,1109** -0,0454

JordenBIC 0,0036*** 0,8874***  -0,2038*** 0,1608***  -0,0468** 0,93
JordenBIC - S&P 500 0,0036*** -0,0417*** -0,0655*** 0,1596***  -0,0397*

VelferdBIC 0,0037** 0,8849***  -0,1822*** 0,1935***  -0,0722** 0,93
VelferdBIC - S&P 500 0,0037** -0,0442*** -0,0438*** 0,1923***  -0,0651*
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ved best-in-class. Sektorvektingen blir av samme grunn mer like mellom MenneskerBIC, JordenBIC og 

VelferdBIC, hvilket kan forklare noe av grunnen til at porteføljene har likere tendenser og utjevnede forskjeller i 

prestasjon.  

 

Impact-effekt 

Videre er det interessant å undersøke hvordan porteføljenes gjennomsnittlig impact score endres ved en best-in-

class screeningmetode. Overraskende nok, fører det ikke til noen utpreget forskjell i impact-verdi ved å gå fra 

ordinære 10% cut-off til 10% best-in-class, se Tabell 35. Det er et interessant resultat, ettersom en best-in-class 

screening setter strengere rammer for hvilke selskaper som inngår i porteføljene. Dermed er det naturlig å tenke at 

det begrenser muligheten til å velge de absolutt beste impact selskapene til de respektive porteføljene, i motsetning 

til 10% ordinære porteføljene hvor eneste fokus er å utvelge selskap med høyest impact.  

 

I 8.4.1 Sektoreksponering konkluderes det med at det eksisterer enkelte selskaper som har særlig høy impact score. 

Såfremt det foreligger en viss fordeling over flere industrier, er det sannsynlig at de inkluderes i både ordinær 10% 

cut-off og 10% best-in-class. I 7.4.4 Fordeling av impact score ble det avdekket at en betydelig andel av 

selskapenes impact score er klynget sammen i intervallet 35-50. Det betyr at en god andel selskaper scorer relativt 

likt på impact, og skiller seg i mindre grad ut. En utskiftning av det ene selskapet med et annet som følge av å 

overholde best-in-class kriteria, utgjør nødvendigvis ikke den store forskjell ut ifra et impact perspektiv. Så fremt 

selskapene holder seg i relativt likt impact score intervall, gir det kun marginale impact-forskjeller. Det kan 

forklare hvorfor impact score ved 10% best-in-class overordnet har en lavere score som følge av sektorbetingelsens 

begrensinger, men kun marginalt lavere grunnet den distribusjonen av selskapenes impact score, se Tabell 35.  

 

Tabell 35: Sammenligning gjennomsnittlig impact score. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Det testes videre om selskapene med høyest impact score inkluderes i både 10% cut-off og 10% best-in-class 

porteføljene ved å se på andelen av selskap som byttes ut i hver impact-portefølje ved endret screeningmetode. 

Det undersøkes ved å gjennomgå hvilke selskap som holdes i porteføljen årlig til tross for at screeningmetoden 

endres fra 10% cut-off til 10% best-in-class. Det viser seg at for Mennesker, Jorden og Velferd er henholdsvis 

82%, 83% og 80% av selskapene med i porteføljene uansett screeningmetode, og hvilket er en god majoritet, se 

Porteføljer 10% cut-off 10% best-in-class 
Mennesker 60,04 59,51
Jorden 54,23 53,85
Velferd 52,67 52,21

Gjennomsnittlig impact score



 

 

106 

bilag 14.11. Det indikerer at det ikke skapes en markant stor forskjell for impact-porteføljene om det anvendes en 

10% ordinær cut-off eller 10% best-in-class sett ut ifra et impact perspektiv. Det kan videre forklare hvorfor 

porteføljenes prestasjon påvirkes i lav grad ved å benytte en 10% best-in-class metode fremfor alminnelig 10% 

cut-off. 

 

Sammenligning sektoreksponeringen i markedsverdi, viser til relativt like sektoreksponeringer ved 10% cut-off 

og 10% best-in-class for samme impact-portefølje, til tross for noe mer utjevning i av sektoreksponering mellom 

porteføljene ved best-in-class, se bilag 14.12. Det underbygger forklaringen om at porteføljene ikke påvirkes i høy 

grad ved å gå fra 10% cut-off til 10% best-in-class, verken for impact-verdi for de tre impact-porteføljene eller 

finansielle prestasjoner for Mennesker og Jorden.  

 

Endring av screeningmetode fra 10% cut-off til 10% best-in-class har størst finansiell effekt på Velferd. Til tross 

for at Velferd holder i gjennomsnitt 80% av de samme selskapene over perioden uavhengig av screeningmetode, 

er porteføljen den som endrer sektorsammensetningen mest ved best-in-class, se bilag 14.12. En nærmere 

undersøkelse av andelen aksjer som holdes like i VelferdBIC og Velferd10%, viser en tendens med større 

utskiftning av selskap i de seneste år, hvor andelen faller til 73% de siste fire år, se bilag 14.11. Det skjer en endring 

i VelferdBIC de siste årene i perioden, hvor det vektes mer i en ny sektor, sykliske forbruksvarer. Som avdekket i 

8.4.1 Sektoreksponering har den nevnte sektoren hatt en sterk finansiell prestasjon. Det kan forklare hvorfor det er 

observert størst finansiell prestasjonsendring for VelferdBIC, og dermed skiller seg fra Mennesker og Jorden. 

8.5.1 DELKONKLUSJON 

Studiet finner at best-in-class som screeningmetode har en konvergerende virkning på impact-porteføljen. Både 

avkastnivået og risikoen til BIC-porteføljene har konvergert, hvilket resulterer i relativt like prestasjonsmål, 

sammenlignet med 10%-porteføljene. Hovedforklaringen på den jevnere prestasjon ved best-in-class, er at 

VelferdBIC har tettere prestasjoner til MenneskerBIC og JordenBIC. VelferdBIC følger i høyere grad 

risikoeksponeringen til MenneskerBIC og JordenBIC sammenlignet med 10%-porteføljene. Faktorbelastningene 

underbygger prestasjonsmålenes resultater om likere prestasjoner mellom porteføljene. Sektoreksponeringen ved 

10% best-in-class er likere på tvers av porteføljene og S&P 500, sammenlignet med 10%-porteføljene. Det 

konkluderes, at en likere sektoreksponering som følge av best-in-class screening er årsaksforklarende for de likere 

porteføljekarakteristika mellom impact-porteføljene.  

 

Det avdekkes liten effekt på nivå av impact for porteføljene, ved å skifte til 10% best-in-class fra 10% cut-off. 

Analysen finner at en endret screeningmetode ikke utgjør den største forskjell på utvalg av selskaper som er med 
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i porteføljen. Det finnes at selskapene med høyest impact score inngår i porteføljene uavhengig av 

screeningmetoden. Grunnet en klyngetendens i selskapenes impact score, med relativt mange selskap som scorer 

relativt lik, vil utskiftingen av de siste selskapene ikke nødvendigvis føre til en stor endring i porteføljenes 

gjennomsnittlig impact score. Så fremt, både best-in-class og ordinær positiv screening holder samme cut-off på 

10%. Derimot er det demonstrert at anvendt screeningmetode har større effekt på finansiell prestasjon for Velferd. 

For Mennesker og Jorden, har valg av screeningmetode mindre betydning på den finansielle prestasjon. Likevel 

fastholdes prestasjonsrangeringen som i 8.2 Hovedresultater med Mennesker, Jorden og Velferd. Overordnet ses 

det at valg av screening metode ikke har en utslagsgivende effekt for impact-porteføljene sammenlignet med 

tidligere SI studier som finner høyest alfa ved best-in-class (Kempf & Osthoff, 2007; Statman & Glushkov, 2009). 

 

8.6 LIKEVEKTET 

I 7.4.4 Fordeling av impact score avdekkes det at det ikke finnes en systematisk sammenheng mellom impact 

score og selskapsstørrelse for impact-porteføljene. En alternativ porteføljevekting i likevekt, fremfor analysens 

markedsvekting, betraktes derfor i prinsippet å være av mindre betydning for porteføljenes totale impact-

verdiskapelse. For en impact investor som kan oppnå det akseptable nivå av impact, er det interessant å se hvilken 

effekt en likevektet sammensetning har på impact-porteføljenes finansielle prestasjon.  

 

En likevektet porteføljesammensetting, sikrer at alle impact selskapene gis samme betydning i porteføljen, 

uavhengig av selskapenes størrelse. Når vektingen av selskapene utjevnes, i motsetning til verdivektede porteføljer 

hvor det holdes en større konsentrasjon i de største selskapene, ses det sannsynlig at porteføljenes karakteristikk 

endres. Det ventes at porteføljens diversifiseringsmuligheter ved en bredere markedsallokasjon, risikoprofil og 

avkastkarakteristikk endres. Topp 10% av selskapene med høyest impact score inngår fortsatt i porteføljene, og 

benevnes heretter MenneskerEQW, JordenEQW og VelferdEQW. For konsistens med tidligere analyser, holdes 

S&P 500 som referanseindeks. Dog skal det poengteres at indekset er verdivektet, og er dermed ikke direkte 

sammenlignbart. 

 

Figur 17 illustrerer porteføljenes utvikling, hvor lik vekting resulterer i høyest avkastnivå for MenneskerEQW, 

imens VelferdEQW og JordenEQW følger hverandre tettere. Til sammenligning ga verdivektet Jorden10% høyest 

akkumulert avkastning over perioden, etterfulgt av Mennesker10% og Velferd10%. 
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Figur 17: Utvikling porteføljeavkast for likevektede impact-porteføljer. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Presentert i Tabell 36, gir MenneskerEQW høyest gjennomsnittlig annualiserte avkast på 16,16%, mot JordenEQW 

på 15,05% og VelferdEQW på 14,95%. Avkastnivået har økt for alle tre impact-porteføljene, sammenlignet med 

verdivektet. Det samme gjelder for porteføljenes totale risiko, målt som standardavvik. De risikojusterte 

prestasjonsmålene avslører likevel at den økte risikobelastningen har skapt høyere meravkast, da alle porteføljene 

får en forbedring i SR, TR, M2 og IR. Porteføljerangeringen basert på prestasjonsmålene, viser fortsatt en lik 

rangering for porteføljene som ved verdivektet, hvor MenneskerEQW presterer best, deretter JordenEQW og 

VelferdEQW.  

 

Tabell 36: Sammenligning likevektet og verdivektede impact-porteføljer.  

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 20. 

 

Resultatene ved anvendelse av firefaktormodellen for porteføljene er presentert i Tabell 37. Firefaktormodellen 

estimerer en positiv månedlig alfa på 0,62% for MenneskerEQW. For både JordenEQW og VelferdEQW er estimert 

månedlig alfa lik 0,49. Alfaverdiene er signifikante på 1%-nivå. Det betyr at alfa ved firefaktormodellen, har økt 
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MenneskerEQW JordenEQW VelferdEQW Mennesker10% Jorden10% Velferd10%
Årlig
Gjennomsnitt avkast 16,16 % 15,05 % 14,95 % 12,40 % 12,61 % 11,19 %
Meravkast ift. S&P 500 7,62 % 6,51 % 6,41 % 3,86 % 4,07 % 2,65 %

Std.avvik 15,58 % 16,35 % 17,82 % 13,52 % 14,62 % 15,81 %

Antall selskap per år 74 74 74 74 74 74

Prestasjonsmål på årlig basis
Sharpe Ratio 1,00 0,89 0,81 0,87 0,82 0,67

Treynor Ratio 16,52 % 14,17 % 13,14 % 14,20 % 13,38 % 11,03 %

M2 14,63 % 13,01 % 11,91 % 12,86 % 12,14 % 10,01 %

Tracking Error 5,20 % 4,75 % 6,40 % 3,35 % 3,99 % 4,98 %
Information Ratio 1,47 1,37 1,00 1,15 1,02 0,53

Verdivektede porteføljerLikevektede porteføljer
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med 73%, 34% og 72% for henholdsvis Mennesker, Jorden og Velferd ved å benytte likevektede fremfor 

verdivektede porteføljevekter. 

 

For MenneskerEQW, er betakoeffisienten til markedsfaktoren lik 0,8681, signifikant på 1%-nivå hvilket er 

tilnærmelsesvis samme risikoeksponering som ved verdivektet portefølje. JordenEQW får en signifikant 

risikoeksponering på 0,9405 mot markedet. Sett mot S&P 500, har JordenEQW en høyere markedsvolatilitet enn 

markedsindekset, dog ikke signifikant forskjellig fra S&P 500. VelferdEQW har beta lik 0,9735 til markedet, 

hvilket er tett på markedets volatilitet. Både JordenEQW og VelferdEQW får høyere eksponering til 

markedsfaktoren enn ved verdivektet. 

 

Tabell 37: Regresjonsresultater for likevektede impact-porteføljer.  

 
Kilde: Egen tilvirkning. 
Note: Se beskrivelse under Tabell 21. *p-verdi <0,10 **p-verdi <0,05 ***p-verdi<0,01. 

 

MenneskerEQW sin beta til SMB er -0,1157 med 95% sikkerhet. Sammenlignet med Mennesker10%, er 

risikobelastningen til størrelsesfaktoren fortsatt negativ, men koeffisienten er tettere på null for MenneskerEQW. 

For JordenEQW og VelferdEQW er effekten av lik vektning av selskapene, større. Betakoeffisienten til SMB har 

gått fra signifikant negativ ved verdivektet portefølje, til en svak positiv eksponering ved likevektet portefølje. 

Risikoeksponeringene er på 0,0204 og 0,0804 for henholdsvis JordenEQW og VelferdEQW, dog ikke signifikant 

forskjellig fra null. Det betyr at for alle impact-porteføljene, er det lavere representasjon av large-cap selskap ved 

likevektet enn ved verdivektet. Resultatene samsvarer med at de mindre selskapene tildeles større vekt ved 

likevektet porteføljekonstruksjon. For JordenEQW og VelferdEQW viser den positive eksponeringen større 

vekting mot small-cap enn large-cap, og i forhold til referanseindekset har de høyere belastning til små selskap 

med signifikans på 1%-nivå. Siden MenneskerEQW fortsatt har negativ eksponering til SMB-faktoren ved 

likevektet, hentyder det at det eksisterer flere large-cap selskaper som skaper høyest impact innenfor fokusområdet 

mennesker. Derimot, har selskapene som scorer høyest på impact-fokusområdene jorden og velferd, større 

spredning, da det finnes flere relativt mindre selskap som scorer høyt på impact. 

 

Likevektet porteføljer Alfa  Mkt-Rf  SMB  HML  MOM Adj. R2

MenneskerEQW 0,0062*** 0,8681*** -0,1157*** 0,0433*** -0,2188*** 0,92

MenneskerEQW - S&P500 0,0063*** -0,0610*** 0,0227*** 0,0421*** -0,2117***

JordenEQW 0,0049*** 0,9405*** 0,0204*** 0,0714*** -0,1592*** 0,93
JordenEQW- S&P500 0,0050*** 0,0113*** 0,1587*** 0,0702*** -0,1522***

VelferdEQW 0,0049*** 0,9735*** 0,0804*** 0,1551*** -0,1953*** 0,94
VelferdEQW - S&P500 0,0049*** 0,0444*** 0,2188*** 0,1539*** -0,1882***
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Belastningen til HML for MenneskerEQW, JordenEQW og VelferdEQW er henholdsvis 0,0433, 0,0714 og 0,1551. 

Det er kun VelferdEQW som holder en signifikant forskjellig eksponering fra null. Den positive eksponering til 

verdiselskap er dermed tilstede ved likevektede som ved de verdivektede porteføljene. Dog har likevektingen ført 

til marginalt mindre eksponering til HML-faktoren. 

 

De likevektet impact-porteføljer har en tydelig negativ risikobelastning mot momentumfaktor for alle porteføljene, 

med signifikans på 1%-nivå. Til sammenligning var det kun Velferd10% som fikk en signifikant eksponering mot 

momentumfaktoren. De signifikante negative betakoeffisientene til momentumfaktoren ved likevektede impact-

porteføljer, er i tråd med at rebalansering av likevektede porteføljer implisitt fører en Contrarian Strategy, som en 

reverserende momentumstrategi (Chen, 2019). Det betyr at ved rebalansering settes vekten til selskapene som har 

prestert godt over perioden automatisk ned, mens vekten til selskapene som har prestert dårlig over perioden settes 

automatisk opp.  

8.6.1 DELKONKLUSJON  

Annualisert avkastning for MenneskerEQW, JordenEQW og VelferdEQW er i gjennomsnitt 2,4-3,8 prosentpoeng 

høyere enn ved de verdivektede impact-porteføljene. Estimert alfaverdi ved firefaktormodell, har økt med ca. 75%, 

34% og 77% for henholdsvis Mennesker, Jorden og Velferd ved å benytte likevektede fremfor verdivektede 

porteføljevekter. Videre er standardavviket til de likevektede impact-porteføljene 1,7-2,1 prosentpoeng høyere enn 

de respektive verdivektede impact-porteføljene. Samlet sett foreligger det en forbedring i de risikojusterte 

prestasjonsmålene ved de likevektede porteføljene relativt til de verdivektede porteføljene.  

 

Analysen finner at eksponeringen mot de systematiske risikofaktorene endres ved konstruksjon av likevektede 

fremfor verdivektede porteføljer. JordenEQW og VelferdEQW har en høyere eksponering mot markedsfaktoren 

og en større vekting i small-cap selskaper, dog ikke signifikant forskjellig fra null. For alle tre impact-porteføljene, 

foreligger det en negativ signifikant eksponering mot momentumfaktoren, hvilket kan forklares ved at 

rebalansering av likevektede porteføljer implisitt fører en reverserende momentumstrategi.  

 

Totaleffekten ved å anvende likevektede fremfor verdivektede porteføljevekter på impact-porteføljene, er høyere 

avkastnivå, risiko og estimert alfa, i tillegg til en annen eksponeringssammensetning mot risikofaktorene. Det har 

således vist seg at valg av porteføljevekter har en relativt stor betydning for impact-porteføljenes finansielle 

prestasjon. 
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9 RESULTATER I RELASJON TIL EMPIRISKE STUDIER 

Det finnes få studier innenfor impact investing, dog ses det å være en rekke studier på nærliggende SI 

investeringsformer. Det kan ikke trekkes direkte sammenligninger fra de tidligere empiriske studiene og 

avhandlingens resultater, likevel anses det som interessant å vurdere analysens funn i relasjon til tidligere studier. 

 

Avhandlingen avdekker positive alfaverdier for impact-porteføljene innenfor fokusområdene mennesker, jorden 

og velferd, med signifikant på 1%-nivå. Resultatene er i samsvar med studiene tilhørende Bodhanwala & 

Bodhanwala (2019), Derwall et al. (2005), Fritz & von Schnurbein (2019) og Kempf & Osthoff (2007), som finner 

positive signifikante alfaverdier for deres miljø og sosialt ansvarlige porteføljer.  

 

En interessant observasjon er at Derwall et al. (2005) og Kempf & Osthoff (2007) finner at deres «høyt rangerte» 

SRI porteføljer er mest vektet mot vekstaksjer fremfor verdiaksjer. Funnene ses også i Bauer et al., (2005) og 

Humphrey & Tan (2014), der SRI fondene er mer vekstorientert. Særlig merkverdig er resultatene til Kempf & 

Osthoff (2007) og Humphrey & Tan (2014) som anvender S&P 500 som investeringsunivers, i likhet med 

avhandlingen. Impact-porteføljene har derimot motsatt tendens, hvor det foreligger en positiv risikoeksponering 

mot verdiaksjer. Resultatene indikere at selskaper som scorer høyt på impact er selskaper med en høy B/M-ratio, 

hvor selskaper som scorer høyt innenfor SRI investering er selskaper som i høyere grad har en lav B/M-ratio. 

 

Nofsinger & Varma (2014) finner at SRI fond presterer bedre enn konvensjonelle fond i markedskriser. Impact-

porteføljenes prestasjon under Den store resesjonen ga særlig høye positive alfaverdier, og er overens med 

resultatene til Nofsinger & Varma (2014). Videre, avdekkes det at impact-porteføljene holder en grad av 

nedsidebeskyttelse sett i forhold til markedsindekset, og det trekkes likheter til studiet fra Duran-Santomil et. al 

(2019) hvor bærekraftig investeringer ga lavere nedsiderisiko. 

 

Fritz & von Schnurbein (2019) konkluderer med trade-off mellom finansielt avkast og mission-nivå for alle 

mission-driven-porteføljer. Særlig kan porteføljene SHS (sosiale- og helsetjenester) og AEP (dyre- og miljøvern) 

trekkes frem til sammenligning med avhandlingens mest nærliggende impact-porteføljer: Mennesker og Jorden. 

Avhandlingen finner trade-off effekt for Jorden, hvilket er i overenstemmelse med AEP-porteføljens trade-off 

effekt. Derimot ses Mennesker å ha en positiv sammenheng mellom impact og finansiell verdi og skiller seg ut. 

Det poengteres dog forskjellige premisser ved studiene, deriblant konsentreres impact-porteføljene på det 

amerikanske markedet, hvor Fritz & von Schnurbein (2019) ser fra et globalt perspektiv.  
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10 KVALITETSVURDERING 

En kvalitetsvurdering er sentralt for å belyse avhandlingens soliditet. Vurderingen omfatter en diskusjon av 

avhandlingens validitet og reliabilitet i forbindelse med datainnsamlingsmetoden og analysen. Validitet uttrykker 

resultatenes gyldighet, og innebærer i hvilken grad datasettet måler det en gjerne vil undersøke. Reliabilitet er et 

uttrykk for hvor pålitelig og nøyaktig datainnsamlingsmetoden er (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003).  

 

Reliabilitet 

Det er innsamlet prisdata fra Bloomberg, ikke-finansiell data fra Eikon, og risikofaktorer og risikofri rente fra 

Kenneth French sitt databibliotek. Dataen er dermed innsamlet fra andre eksterne aktører, og er karakterisert som 

sekundærdata (Saunders et al., 2012). Fordelen med å anvende sekundærdata, er at dataen er offentlig og 

tilgjengelig, hvilket gjør det mulig for andre å kontrollere og etterprøve avhandlingens resultater. I tillegg bygger 

avhandlingen på anerkjente og pålitelige databaser. Videre er det forsøkt å øke reliabilitet i avhandlingen ved å 

vedlegge oversikt over ikke-finansielle måltall, samt forklare hvilke beregninger som er foretatt med sikte på å 

øke avhandlingens transparens. 

 

Validitet 

Analysen tar utgangspunkt i selskaper som har inngått i S&P 500 i løpet av analyseperioden. Det kan diskuteres 

om det valgte investeringsuniverset har en størrelse som muliggjør en valid måling av problemstillingen, som 

vedrører hvordan impact screening påvirker porteføljenes prestasjoner. I vurderingen legges det vekt på at S&P 

500 dekker over 80% av det samlede amerikanske aksjemarkedet (LLC, 2020), og det argumenters for at utvalget 

er av tilstrekkelig størrelse til å besvare avhandlingens avgrensede problemstilling. 

 

En generell utfordring med å investere i SDG, er den beviste manglende grad av indikatorer og målbarheten i en 

rekke av SDG delmålene. Følgelig påvirker det avhandlingens undersøkelsesdesign, og evnen til å dekke det 

helhetlige innhold av SDG. Det foreligger en bevisstgjørelse omkring skjevheten, hvilke kan svekke porteføljenes 

helhetlige formål med å bidrag til å løse SDG målene. På den andre siden, er ikke avhandlingens formål å løse 

utfordringen om en manglende grad av indikatorer og målbarheten ved en rekke av SDG målene. Da det heller tas 

utgangspunkt i SDG målenes investerbarhet, benyttes likevel SDG målene som utgangspunkt for avhandlingen. 

Den manglende målbarheten i en rekke av delmålene i SDG, ses videre å være forsterket av den begrensede 

ressurs- og datatilgjengelighet avhandlingen har. Det er foretatt omfattende analyse av totalt 406 indikatorer hvor 

det er utvalgt 70 forskjellige indikatorer som fanger opp ulike aspekter ved positiv sosial eller miljømessig 
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verdiskapning. En slik målrettet analyse og den totale indikatorsamlingen på 70 måltall i screeningmodellen, 

betraktes likevel til å styrke resultatenes gyldighet. 

 

Med utgangspunkt i de valgte måltallene på impact, konstrueres en egen screeningmodell som danner grunnlaget 

for impact-porteføljene. Impact-porteføljene bygger på evnen screeningmodellen har til å identifisere selskap som 

skaper positiv intensjonell impact, innenfor et av impact-fokusområdene. Det er anvendt standardiserte ikke-

finansielle måltall, definert av Refinitiv Eikon, for å sikre objektivitet og standardisert måling, samt en valid 

sammenligning av selskapenes impact-prestasjon. Screeningmodellen er likevel oppbygget på en subjektiv 

vurdering av hvilke måltall som gir mest valid måling av impact-verdi, og hvordan sammensetningen av 

indikatorene dekker selskapenes verdiskapning innenfor de gitte SDG målene. Det er strebet etter å kun velge 

indikatorer som måler en positiv miljømessig eller sosial verdiskapning, men siden utvelgelsen er gjort ut ifra 

subjektive vurderinger kan det føre til at resultatenes gyldighet svekkes. De utvalgte indikatorene er vurdert til i 

høy grad være påvirket av selskapenes helhetlige score per SDG. 

 

Det kan utfordres i hvilken grad screeningmodellen klarer å identifisere og måle selskapenes evne til å skape en 

positiv miljømessig eller sosial verdiskapning. En videre dybdeundersøkelse av de enkelte selskapenes evner og 

impact-fokus gjennom fundamentale analyser, kunne vært hensiktsmessig. Grunnet avhandlingens omfang og 

intensjon med å skape en målbar screeningmodell, ses likevel slike kvalitative studier av de enkelte selskapene i 

investeringsuniverset utenfor avhandlingens fokus, og er avgrenset i herfra. Avhandlingen avhenger derfor i høy 

grad av at screeningmodellen fanger opp en positiv intensjonell impact skapelse hos selskapene.  

 

Selskapenes impact score er beregnet med utgangspunkt i screeningmodellens to dimensjoner; impact-multippel 

og bærekraftscore. Fordelingen av impact score avdekket at mange av selskapene scorer relativt likt i intervallet 

35-50, og det er få selskaper som scorer over 60 på impact. Det kan utfordres om screeningmodellens poengsystem 

er ført på et for aggregert nivå, som vanskeliggjør en differensiering av selskapene impact skapelse. Det foreligger 

likevel en avveining mellom scoresystemets skala-utstrekning, og den viten som foreligger som på valid grunnlag 

kan ytterligere differensiere selskapene. Det er strebet etter å holde scoresystemet på et så objektivt nivå som 

mulig. Det vurderes at det ikke foreligger nok belegg og viten til å anvende en større skala av impact-multippel og 

bærekraftscore. Det betraktes dermed som mest hensiktsmessig å holde scoresystemet på det gitte aggregerte nivå, 

i forsøk på å anskueliggjøre hvordan en screeningmodell kan oppstilles til å identifisere impact skapelse på et valid 

grunnlag.  
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11 KONKLUSJON  

Avhandlingen har til formål å undersøke hvordan impact screening påvirker porteføljeperformance i perioden 

01/2008-12/2019, med utgangspunkt i det amerikanske markedet. Et av avhandlingens bidrag er å skape en 

screeningmodell for å måle i hvilken grad selskapene genererer impact-verdi forankret i SDG målene. Ut ifra 

screeningmodellen er tre forskjellige impact-fokuserte porteføljer konstruert, hvor porteføljenes overordnede 

formål er å bidra til å nå SDG målene. Til å avdekke hvordan impact screening påvirker porteføljeperformance, er 

det analysert hvordan impact-porteføljene har prestert relativt til S&P 500 og relativt til hverandre under bestemte 

forutsetninger. Hensikten er å vurdere impact investing fra flere vinkler, samt vurdere impact investorene sine 

muligheter for fleksibilitet i avveiningen av impact og finansielle avkast, og avdekke hvor robuste resultatene er. 

 

Ved å konstruere en screeningmodell søkes det å løse en utfordring ved impact investing; å skape en systematisk 

og troverdig måling av impact. Med utgangspunkt i identifiserte måltall på impact, er det konstruert en 

screeningmodell som bygger på 4 hovedkriteria: 1) Generere impact, 2) Målbarhet og årsakssammenheng 3) 

Intensjonell handling og 4) Tilgjengelighet i data og måling. Videre, måler screeningmodellen på tvers av 2 

dimensjoner; bærekraftscore og impact-multippel. I tråd med porteføljenes overordnede formål, sammenbindes 

SDG målene inn i tre impact-fokusområder; mennesker, jorden og velferd. Innenfor hvert impact-fokusområde 

vektlegges SDG målene ut ifra deres investerbarhet.  

 

Det er bevist at impact-porteføljene har utprestert S&P 500 i analyseperioden. Analysen avdekker årlig positiv 

Carhart alfa i intervallet 3,41%-4,53%, signifikant på 1%-nivå for de tre verdivektede topp 10% impact-

porteføljene. Det vil si at porteføljene undervurderes i forhold til faktormodellenes prising. Porteføljenes 

risikobelastning avdekker en beta til markedet under 1, i tillegg til at impact-porteføljene er vektet mot large-cap 

og verdiselskap. Risikojusterte prestasjonsmål rangerer impact-porteføljenes prestasjon som: Mennesker10%, 

Jorden10%, Velferd10% i fallende rekkefølge.  

 

En videre analyse av porteføljenes alfaverdier, avdekker særlig høy positiv alfa i perioden 01/2008-12/2011. 

Robusthetsanalysen avdekker ikke-robuste alfaverdier. En dypere undersøkelse av perioden avdekker en særlig 

høy alfa i Den store resesjonen for porteføljene, derimot er alfa mindre signifikant. Det er videre undersøkt hvordan 

porteføljene historisk har prestert i oppgang vs. nedgang. Det er avdekket at porteføljene generelt har fremstått 

med nedsidebeskyttelse i forhold til S&P 500 i tider hvor markedet har falt. Ved oppgang er det avdekket at 

porteføljene følger S&P 500 tettere.  
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Analyse av sammenhengen mellom impact og finansiell prestasjon, finner en trade-off effekt mellom impact og 

finansielt avkast innenfor fokusområdene jorden og velferd. Den negative sammenhengen understøttes av at 

selskaper som genererer høy impact innenfor fokusområdene jorden og velferd, er fra sektorer som historisk har 

prestert dårligere enn S&P 500. Innenfor fokusområdet mennesker, er det avdekket en positiv sammenheng 

mellom impact og finansiell prestasjon. Den positive sammenhengen underbygges av at porteføljen i høy grad er 

eksponert mot sektorer som både skaper høy impact og har historisk prestert bedre enn S&P 500. Det vil si at 

investorer som er opptatt av å skape en positiv innvirkning innenfor fokusområdene jorden og velferd, må i større 

grad ta stilling til om de er en impact-first eller financial-first investor. Derimot vil en impact investor kunne 

optimere finansielle avkast ved å maksimere impact skapelsen innenfor fokusområdet mennesker. 

 

Ved å benytte best-in-class, testes potensiale i en velkjent metode innenfor SRI og hvordan screeningmetode 

påvirker porteføljenes impact og performance. Ved å gå fra 10% cut-off til 10% best-in-class, endres porteføljenes 

gjennomsnittlig impact score minimalt. De utskiftede aksjene byttes ut med aksjer som utviser tilnærmelsesvis lik 

impact-verdi. Finansielt, ses det at impact-porteføljene ved best-in-class presterer relativt likt sammenlignet med 

10% cut-off, hvilket primært skyldes at VelferdBIC presterer bedre og likner mer på MenneskerBIC og JordenBIC. 

Den like prestasjonen innbyrdes mellom impact-porteføljene skyldes i hovedsak at porteføljene får en likere 

sektoreksponering.  

 

Det vurderes hvilken effekt porteføljevekter på impact-porteføljenes prestasjon. Effekten ved å anvende likevektet 

fremfor verdivektet porteføljekonstruksjon på impact-porteføljene er; høyere avkastnivå, høyere risiko og høyere 

alfa, i tillegg til en annen risikosammensetning. Valg av porteføljevekter har derfor påvirkning på impact-

porteføljenes finansielle prestasjon. Det understrekes likevel at det ideelle valget av porteføljevekter avhenger av 

investorens risikoprofil. 

 

Med utgangspunkt i studiets rammer, konstruert screeningmodell og impact-fokusområder, kan det konkluderes 

med at impact screening overordnet har hatt en positiv påvirkning på porteføljeperformance for mennesker, jorden 

og velferd. Porteføljene konstruert innenfor fokusområdet mennesker er mindre følsom overfor endrede 

forutsetninger, da de presterer jevnt over godt i analyseperioden. Det beviser dermed gode muligheter og 

fleksibilitet for investoren å skape både høy impact og finansiell avkastning. Derimot er porteføljene innenfor 

velferd mer sensitiv overfor endringer i screeningmetode, cut-off og vekting, da det observeres større endringer i 

porteføljenes prestasjon. Det kan skyldes impact-fokusområdets bredere og flersidig utstrekning sammenlignet 

med fokusområdene mennesker og jorden. Investoren som ønsker å skape impact innenfor velferd, må derfor i 

større grad prioritere forutsetningene til impact-porteføljen. Avhengig av forutsetningene, kan porteføljene 
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innenfor jorden likne både mennesker og velferd i form av impact-nivå og prestasjon. Investorer som ønsker å 

skape impact innenfor jorden har gode muligheter til å skape både et høyt nivå av impact samtidig med et høyt 

finansielt avkast. Likevel, skal investoren være oppmerksom på den potensielle negative effekt endring av 

premissene har på porteføljeperformance.  
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12 PERSPEKTIVERING  

Motivasjonen til avhandlingen er drevet av interessen i å undersøke potensialet til en fremvoksende 

investeringsform. Avhandlingen har merket seg forbehold grunnet investeringsformens stående utfordringer, som 

delvis skyldes impact investing sin lave grad av utvikling. Det ventes på lik linje å limitere andre impact investorer 

og feltet som helhet. For at impact investing skal kunne vokse og bli en mer mainstream investeringsform, er det 

interessant å vurdere hvilke utfordringer feltet har og deres betydning, samt vurdere impact investings potensielle 

framtidsutsikter. 

 

Utfordringer ved impact investing 

Avhandlingen har erfart essensielle utfordringer ved SI; manglende klarhet i definisjon, terminologi og 

konseptuelle rammer. Eksempelvis betraktes det i Kap.3 Litterær gjennomgang som utfordrende å direkte 

sammenligne tidligere studier, da termene er ulikt definert og anvendes på tvers av hverandre. Utydelige rammer 

kan svekke kredibiliteten og gjøre det vanskeligere å legitimere studier (Höchstädter & Scheck, 2015). Således 

hindres også effektiv kommunikasjon og undersøkelser på feltet, hvilket begrenser mulighetene til effektiv 

videreutvikling av feltet. 

 

Ved impact investing, ses en særlig uklarhet i hva termen impact innebærer. SDG mål med de tilknyttede delmål 

og indikatorer har som hensikt å danne et standardisert rammeverk, dog uttrykker FN at indikatorene er under 

utvikling med manglende målbarhet, som også berører analysen (UN Stat Division, 2020). Til tross for at 

avhandlingen etterstreber en objektiv screeningmodell ved SDG rammeverket, kan modellen av den nevnte grunn, 

ikke anvendes som en standardisert uttømmende indikatormåling for SDG delmål. For at impact investing skal 

kunne bli et verktøy til å bidra i alle SDG mål, etterlyses det bedre målinger av impact. Da dette er en generell 

utfordring ved impact investing, søker feltet som helhet høyere standardisering av impact-indikatorer, for større 

konsensus om den faktiske impact-verdiskapelsen. Den upresise definisjon av impact, gir ineffektiv 

kommunikasjon og utfordrer investorenes forståelse av hva impact-målingen faktisk innebærer. Det forsterker 

behovet for å etterprøve den gitte verdi av impact, dog kritiseres feltet for at impact ofte er basert på ikke-

verifiserbare måltall (Abt, 2018). På generell basis er indikatorenes validitet utfordret og som konsekvens vurderes 

det som en høyere risiko for «impact washing». 

 

Hvilken leverandør av måltall som anvendes, kan være utslagsgivende på impact-verdi. Utfordringen gjelder SI 

som helhet, og kan delvis forklares ved at den ikke-finansielle analysen av selskaper per dags dato er en subjektiv 

vurdering og at ulike leverandører av måltall anvender ulike metoder (Poh, 2019). Det ses et behov for økt 
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standardisering i datamålingen og transparens blant leverandørers metode og kriterier. Problemet kan videre linkes 

til manglende standarder og inkonsistens blant selskapenes ikke-finansiell rapportering, som per dags dato 

vurderes som en stor svakhet (Poh, 2019). Reliabiliteten i dataen knyttet til SI er således utfordret, og det vurderes 

som høyst nødvendig med høyere krav til rapportering, standarder og transparens. 

 

Impact investing bærer preg av betydningsfulle mangler som i helhet kan svekke kredibiliteten og attraktiviteten i 

å anvende investeringsformen. Den manglende klarhet av SI termene, av begrepet impact, transparens og ikke-

finansielle standarder for selskaper, bidrar til risikoen for «impact washing». Over en årrekke er det etablert utallige 

nasjonale og internasjonale ekspertgrupper som arbeider med å løse utfordringene; ved å sette krav, retningslinjer 

for ikke-finansiell rapportering og taksonomier for å sikre mer konsise og kredible standarder (SSEI, 2019). Det 

vurderes som avgjørende for utviklingen og fremtiden til impact investing, hvor attraktiviteten kan øke og kan 

eliminere utfordringen med «impact washing». Eksempelvis har EU Direktivet nylig anerkjent en taksonomi på 

grønt klassifiseringssystem; hvilket gir økte reguleringer for transparens og strengere krav for finansielle 

produkters bruk av begrepet bærekraft (European Commission, 2020).Det vurderes generelt å være en lang vei 

igjen for et effektivt internasjonal, standardisert og transparens impact-rapporteringssystem. Likevel, vies det per 

dags dato mer fokus enn aldri før, hvor mange konkrete forbedringstiltak er til stede.  

 

Impact investings fremtid og scenarioer knyttet til «the Great Lockdown» 

Til tross for den tydelige etterspørselsøkning SI har opplevd, er det vanskelig å forutse den fremtidig utvikling av 

impact investing. Avhandlingens analyse har bevist impact investing sitt potensiale til å skape positiv alfa og 

samtidig skape impact-verdi, basert på historisk prestasjoner. Videre er det sett muligheter ved investorenes 

fleksibilitet i avveiningen mellom impact-verdiskapning, impact-fokusområde og finansielt avkastnivå. Det 

understrekes at tidligere avkastning er ikke en garanti for fremtidig resultat. Forbeholdet vektlegges ytterligere 

grunnet de særlige forholdene verden står ovenfor per dags dato, forårsaket av pandemien COVID-19. 

 

Den pågående krisen, gjerne referert som «the Great Lockdown», rammer globalt på flere dimensjoner; som en 

humanitær og økonomisk krise. IMF rapporten fra april 2020, ser det sannsynlig at verdensøkonomien kan få den 

verste resesjonen siden Den store depresjonen (IMF, 2020). Grunnet det omveltende verdensbilde, anses det som 

interessant å vurdere den potensielle virkning på fremtiden til impact investing. Utviklingen av krisen avhenger 

av en rekke svært usikre faktorer og det er dermed vanskelig å forutse konsekvensene. Av den grunn stilles det 

opp to mulige scenarioer som vurderes, med hensyn til impact-investeringsprosjekter, SDG, impact-investorprofil 

og impact investing. 
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Negativt scenario 

World Bank estimerer at Coronakrisen vil sette 49 millioner mennesker i ekstrem fattigdom i 2020 og dermed et 

skritt tilbake i globale SDG agenda (Mahler, 2020). Krisen har også en omfattende virkning på økonomien og 

næringslivet, hvilket kan ramme impact-investeringsmulighetene. Bedrifter kan bli tvunget til å kun fokusere på 

kjerneaktivitet, fremfor å skape nye, bærekraftige løsninger og verdi. Med den økonomiske krisen kan også land 

få et endret fokus. Det risikeres at investeringsprioriteringen og tiltakspakker alene styres av økonomisk gevinst, 

hvilket kan gå utover andre mer risikofylte investeringer. (Worland, 2020) Videre, kan det føre frem et skifte mot 

et mer nasjonalt fokus (Rachman & Gideon, 2020). Mindre internasjonalt samarbeid kan gi store konsekvenser i 

den globale agendaen ved SDG. Totalt sett kan det ramme impact-investeringsmuligheter for investorer, i tillegg 

til et sterkt tilbakeslag på SDG. 

 

Pessimisme på markedet kan føre risikoaverse investorer mot mer konservativ investeringsform, der risiko og 

finansielt avkast er eneste prioriterte investeringsdrivere. Investorer kan derfor i mindre grad være villig til å 

balansere fokus mellom impact og finansielt avkast. På basis av et eventuelt skifte av prioriteringer for investorer, 

kan impact investing bli ansett som en mindre attraktiv investeringsform. Svakhetene og utfordringene impact 

investing står ovenfor i dag, grunnet den lave utviklingsgraden, kan påvirke attraktiviteten i å videreutvikle 

konseptet negativt. Helhetlig kan det ses som utfordrende for impact investing å bli en mer mainstream 

investeringsform. 

 

Optimistisk scenario  

På den andre siden, kan en global krise skape muligheter for positive endringer på sikt. Kap.2.1 Historisk utvikling 

demonstrerer nettopp hvordan større verdensbegivenheter har vært nødvendig for fremgangen av SRI. Anti-

krigsbevegelsen, apartheidregime og likestillingsbevegelsen utløste bevissthet rundt den etiske investor og 

næringslivets rolle, og investering ut ifra etisk screening tredde frem. Finanskrisen spilte en viktig rolle for ESG-

integrert investering, der økonomisk mistillit belyste behovet og nytteverdien av å integrere ikke-finansiell 

informasjon inn i investeringsbeslutningen. På lik linje med SRI, kan den pågående globale krisen potensielt skape 

en positiv virkning på impact investing. “The Great Lockdown” har allerede disruptet hverdagen, og sentralisert 

et fokus om solidaritet. Med utspring fra en humanitær krise, kan et langsiktig fokusskifte om å skape en bedre 

verden lettere tre frem. Et slikt skifte kan føre til at investorer i større grad legger høyere nytteverdi i å inkorporere 

sosial verdiskapning i investeringsbeslutningene. Det kan skapes et mulighetsvindu for impact investing, hvor 

investeringsformen kan oppleve et oppsving som følge av ettervirkningene av krisen. 
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I sammenheng med forventninger om endrede investeringspreferanser og mer risikoaverse investorer, er det 

interessant å vurdere impact investorer. Avhandlingen finner at impact-porteføljene ga særlige høye alfaverdier i 

Den store resesjon. Videre analyse av oppgang vs. nedgang, avdekket porteføljenes prestasjonsadferd ved nedgang 

der alle impact-porteføljene hadde høyere risikojusterte avkast og lavere nedsiderisiko enn S&P 500. Det bemerkes 

at resultatene ikke nødvendigvis er sammenlignbare med den pågående situasjon, dog demonstrerer det impact 

investings kapasitet til å overleve og prestere ved markedskriser, og understreker potensiale impact investorer har 

til å skape god nedsidebeskyttelse. 

 

Krisen poengterer behovet for å skape bedre globale løsninger, med press på bedre internasjonalt samarbeid, 

fredelighet og global solidaritet. Dermed fremheves også viktigheten av SDG. Som avhandlingen uttrykker er 

samtlige SDG mål linket, og med SDG som rammeverk, kan et bredt fokus på SDG målene som helhet styrke en 

mer helsesikker, robust og beskyttet verdensbefolkning mot lignende fremtidige trusler (SDG Advocates, 2020). 

Videre, ses nasjonenes særegne mulighet til å strategisk gjenoppbygge økonomien med et målrettet og bærekraftig 

fokus. FN’s generalsekretær António Guterres oppfordrer nasjoner til å benytte muligheten til å «Build back 

better». I debatter trekkes særlig frem politisk tiltak for velstandsøkning i kombinasjon med den grønne 

omstillingen (UN, 2020). Totalt sett kan det gi muligheter for et oppsving i mer bærekraftige investeringer, med 

satsninger som dekker impact-fokusområdene; mennesker, jorden og velstand. 

 

Veien videre 

I lyset av den nåværende krise, håpet om å «Build back better», i tillegg til risikoen for «impact washing», vurderes 

det som hensiktsmessig å tilføre screeningmodellen en tredje dimensjon; impact-risiko. En impact-risiko-

dimensjon vil tillate modellen å ta høyde for å måle risikoen for at selskapenes impact-verdi ikke realiseres. 

Dermed sørges det for at risiko tilknyttet impact blir inkorporert i beslutningsprosessen, på lik linje som finansiell 

risiko. Inkorporering av impact-risiko kan gi en mer effektiv utnyttelse av investeringskapitalen (Hornsby & 

Blumberg, 2013). Per dags dato krever det en dybdegående og systematisk undersøkelse av selskapene i forhold 

til å vurdere risikoen ved impact. Hvis det videreutvikles et effektivt, standardisert og transparent 

rapporteringsystem for impact, åpnes det opp muligheter for impact investing som felt. Heriblant kan det 

muliggjøre en videreutbyggelse og avansering av impact screeningmodell, systematisk implementere impact 

risiko-dimensjonen og føre impact investing frem som en attraktiv, fremtidsrettet investeringsform. 
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14 BILAG 

14.1 PRESTASJONSMÅL  

Sharpe ratio 

Prestasjonsmålet måler meravkastet relativt til volatilitet, uttrykt i standardavvik (Bodie et al., 2014). Målet 

benyttes typisk til å rangere det risikojusterte prestasjonen til ulike porteføljer. 

zℎ|d]_	}|V`^ = z}E =
dE − dF

ZE
 

Treynor ratio 
I likhet med Sharpe ratio måler Treynor ratio meravkastet i forhold til risiko. Forskjellen er at Treynor ratio 

anvender systematisk risiko som mål i stedet for total risiko. Dersom man antar at det er investert i en 

veldiversifisert portefølje, kan det antas at usystematisk risiko er eliminert og kun systematisk risiko ved beta blir 

således relevant (Bodie et al., 2014). 

~d_TX^d	}|V`^ = ~}E =
dE − dF

ME
 

Modigliani-Squared 
Modigliani-Squared uttrykker porteføljenes gjennomsnittlige avkastning gitt samme volatilitet som 

referanseindekset. Det vil si, at porteføljenes standardavvik settes lik standardavviket til referanseindekset. 

Nøkkeltallet fungerer dermed som et relativt prestasjonsmål hvor prestasjonen kan måles mot benchmark ved å 

sammenligne avkast, da det antas samme standardavvik (Bodie et al., 2014).  

�E
= = z}E ∗ ZGHIJKLMN> + dF 

 
Tracking error og Information ratio  
Tracking error forklarer avviket mellom avkastet til porteføljen mot et benchmark. Tracking error måler risikoen 

til en portefølje som skyldes aktiv forvaltning, samt indikerer hvor tett porteføljen følger et benchmark. (Chen, 

2020). 

~d|Äb`XÅ	Çdd^d = ZOE = ZN2PN3456789:; 

 

Information Ratio måler porteføljens prestasjon utover benchmark indekset relativt til tracking error. Information 

Ratio indikerer dermed om porteføljen klarer å generere meravkast mot benchmark, justert for risikoen som er 

utover referanseindekset. (Murphy, 2019)	

ÉXÑ^dÖ|V`^X	}|V`^ = É}E =
dE − dGHIJKLMN>

ZOE
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14.2 TEST AV OLS-FORUTSETNINGENE  

14.2.1 GRAFISK KONTROLL AV LINEARITET 

Kontroll av linearitet i datasettet er foretatt visuelt ved å se på fordelingen av residualene mot modellens predikerte 

verdier (Residual vs. Fitted). Kravet om linearitet i parameterne er oppfylt når residualene har en middelverdi lik 

null, og det ikke foreligger en systematisk fordeling av residualene. En horisontal rød linje omkring null, og ingen 

systematisk fordeling av observasjonene indikerer en god lineær sammenheng mellom den avhengige variabel og 

de forklarende variablene. For modellene ses det at residualene er sentrert rundt middelverdien på null, og det kan 

trekke en tilnærmelsesvis horisontal linje. Det argumenteres for en lineær trend i datasettet, og at forutsetningen 

om linearitet er oppfylt for regresjonene. Det er kun vedlagt plot for impact-porteføljene hvor topp 10% av 

selskapene inngår, men de samme grafiske kontrollene er gjort for de resterende regresjons modellene.  

 

CAPM 
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Fama og French Trefaktormodell  
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Carhart firefaktormodell  
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Fama og French femfaktormodell  
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14.2.2 BESKRIVELSE OG TOLKNING AV DIAGNOSTISKE TESTER 

Multikollinearitet 
Multikollinearitet foreligger når det er høy, men ikke perfekt, samvariasjon mellom to eller flere av de uavhengige 

variablene i modellen (Wooldridge, 2018). Multikollinearitet mellom to eller flere av de forklarende variablene, 

vil kunne påvirke variansen til de estimerte koeffisientene, hvilket vil påvirke hypotesetestene og estimatenes 

signifikansnivå (Wooldridge, 2018). Variance Inflation Factor (VIF) anvendes til sjekk av multikollinearitet 

(Wooldridge, 2018):  

ÜÉá =
1

1 − }Q
=	

 
VIF-verdiene og }Q

= for risikofaktorene i flerfaktormodellene er angitt i Tabell 38. }Q
= svarer til andelen av den 

totale variasjonen i RQ som er forklart av de andre uavhengige variablene i modellen. Eksempelvis ses det for 

trefaktormodellen at Mkt-RF har en }= lik 0,17, hvilket betyr at 17% av variasjonen i Mkt-RF er forklart av SMB 

og HML. En }Q
= tett på 1 kan indikere multikollinearitet (Wooldridge, 2018). Det er ingen klar indikasjon på når 

det foreligger multikollinearitet ut i fra VIF-verdiene, men i følge Wooldridge (2018) konkluderes det at det 

foreligger multikollinearitet når VIF-verdiene er større enn 10. Ettersom VIF-verdiene til risikofaktorene ligger 

mellom 1-2, konkluderes det at det ikke foreligger multikollinearitet i modellene. 

 

Tabell 38: VIF-test for anvendte faktormodeller. 

 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Homoskedastisitet 
Breusch-Pagan (BP) test anvendes til kontroll av konstant varians blant residualene (homoskedastisitet). BP-testen 

utfører en regresjon av de kvadrerte feilleddende på de forklarende variablene. Det konkluderes med 

heteroskedastisitet i dataen når p-verdien til modellenes BP-verdier er mindre enn 0,05 og nullhypotesen om 

homoskedastisitet forkastes.  

\:: \^Ö^ab_e|aV`a`V_V 

\;: \_V_d^ab_e|aV`a`V_V	

 

Regressor VIF Rj
2 Regressor VIF Rj

2 Regressor VIF Rj
2

Mkt-RF 1,21 0,17 Mkt-RF 1,31 0,24 Mkt-RF 1,45 0,31
SMB 1,14 0,12 SMB 1,14 0,12 SMB 1,33 0,25
HML 1,08 0,08 HML 1,29 0,23 HML 1,76 0,43

Mom 1,40 0,28 RMW 1,33 0,25
CMA 1,61 0,38

F&F 3-faktor Carhart 4-faktor F&F 5-faktor
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Ved heteroskedastisitet, er de estimerte koeffisientene fortsatt korrekte, men variansene er inkorrekt, og dermed 

er standardavvik, estimerte konfidensintervaller og hypotesetestene ugyldige (Wooldridge, 2018). Dermed øker 

sannsynligheten for type 1 feil ved heteroskedastisitet i feilleddet. Når det eksisterer heteroskedastisitet, er vanlig 

prosedyre å anvende robuste standardavvik til beregning av t-test og konfidensintervaller (Wooldridge, 2018). I 

avhandlingen er det valgt å beregne og anvende Whites Robust Standard Errors for å få korrekte varianser, t-

verdier og p-verdier til betakoeffisientene i tilfeller ved heteroskedastisitet.  

 

Ingen autokorrelasjon 

Når feilleddene korrelerer over tid eksisterer det autokorrelasjon. Konsekvensen av autokorrelasjon er den samme 

som ved heteroskedastisitet; standardavvik og t-verdier kan være feilestimert (Wooldridge, 2018). Breusch-

Godfrey (BG) test anvendes til kontroll av autokorrelasjon. Ved BG-test er det nødvendig å velge et optimalt antall 

av «lags», dvs. hvor mange perioder bak i tid det skal sjekkes for autokorrelasjon. Det benyttes et 

korrelasjonsdiagram (ACF-plot) til å vurdere hvor mange lags av den avhengige variabel som skal benyttes. Siden 

avhandlingen er basert på månedlig data settes lag=12 ved implementering av BG-testen. Det er videre normalt å 

anvende en tommelfingerregel om å benytte antall lags svarende til frekvensen på datasettet (Brooks, 2008; 

Wooldridge, 2018). Når lag på 12 settes, forventes det at modellens feil til enhver tid er korrelert med feilene i året 

før.  

\:: ÉXÅ_X	àâV^b^dd_ä|aã^X 

\;: àâV^b^dd_ä|aã^X 

 

Når p-verdien er mindre enn 0,05 forkastes nullhypotesen og det konkluderes med at det eksisterer autokorrelasjon. 

I de tilfellene nullhypotesen forkastes, er det valgt å benytte Newey-West Standard Errors til å beregne korrekte 

standardavvik (Wooldridge, 2018). Siden BG-testen er implementert med lag=12, er det beregnet Newey West 

Standard Error ved lag=12. Anvendelsen av Newey West standardavvik er i tråd med hva tidligere studier har gjort 

(Derwall et al., 2005; Guenster et al., 2011; Humphrey & Tan, 2014; Kempf & Osthoff, 2007; Mollet & Ziegler, 

2014; Nofsinger & Varma, 2014; Renneboog et al., 2008; Trinks & Scholtens, 2017). I tilfeller hvor både 

heteroskedastisitet og autokorrelasjon eksisterer benyttes Newey-West standardavvik da disse også korrigerer for 

heteroskedastisitet.  
 
Normalitet i feilleddet 
Normalfordelte feilledd med forventet verdi lik null er en forutsetning bak OLS. Det er implementert en Jarque-

Bera test til å teste fordelingen i feilleddet.  
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\:: å^dÖ|äÑ^de_äV_	á_`ää_ee 

\;: Ébb_	å^dÖ|äÑ^de_äV_	á`ää_ee	 

 

Ved Jarque-Bera test forkastes nullhypotesen om normalitet da p-verdiene er tilnærmelsesvis lik null for alle 

modellene. Når feilleddende ikke er normalfordelte kan det påvirke regresjonskoeffisientenes varians, og dermed 

standardavvik og p-verdiene (Wooldridge, 2018). Derimot skal ikke normalitet påvirke gyldigheten til OLS, og 

Wooldridge (2018) anser fortsatt OLS til å være den beste metoden. Videre, når det benyttes større datasett, fører 

Central Limit Theorem til en tilnærmet normalfordeling. Wooldridge (2018) antar resultatene fra regresjonen er 

approksimativt gyldige når det ikke foreligger normalitet i feilleddene. Det konkluderes med at det ikke foreligger 

normalitet i feilleddende, men at det foreligger nok observasjoner til at OLS estimatorene er tilnærmelsesvis 

normalfordelte.  

 

Stasjonaritet  

Stasjonaritet inngår ikke eksplisitt i forutsetningene til OLS, men anses som en særlig forutsetning ved 

tidsserieanalyser. Ofte følger ikke aksjekurser en stasjonær prosess, men en ikke-stasjonær prosess kalt for random 

walk med positiv drift under antagelsen om effisiente markedet (Brooks, 2008). En random walk er karakterisert 

som en enhetsrotprosess, hvilket betyr at den avhengige variabel avhenger av tidligere verdier av seg selv 

(Wooldridge, 2018). En metode for å teste for enhetsrot er en Dickey-Fuller test. Det er derfor implementert en 

standard Dickey Fuller (DF) test til å sjekke om det foreligger stasjonaritet i datasettet. Konsekvensen av ikke 

stasjonaritet er at regresjonsresultater kan bli spuriøse, hvilket betyr at det kan fremstå sammenhenger som egentlig 

ikke eksisterer (Wooldridge, 2018).  

 

Hvis nullhypotesen forkastes, indikerer det at data er stasjonært. I virkeligheten ses det ofte brudd på antagelsen 

som stasjonaritet. Eksempelvis er forekomsten av volatility clustering hyppig ved tidsserier av aksjepriser. 

Volatility clustering beskriver hvordan store endringer i aksjekurser har en tendens til å følge store endringer, mens 

små endringer i aksjekursene følger små endringer over tid (Brooks, 2008). Med utgangspunkt i DF-testen 

avdekkes det stasjonaritet i samtlige av tidsseriene med unntak av tidsseriene for resesjonsperioden fra januar 2008 

til mars 2009. Dog ses det at ved å implementere en utvidet DF-test med lag=1, avdekkes det at tidsserien er 

stasjonær. Det arbeides derfor videre med antagelsen om at kriteriet om stasjonaritet er oppfylt.  

 

\:: Ébb_	zV|aã^Xæd 

\;: zV|aã^Xæd 
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14.2.3 RESULTATER FRA DIAGNOSTISKE TESTER  

 

BP df p-value Implikasjon LM-test df p-value Implikasjon X-squared df p-value Implikasjon Dickey-Fuller Lag-order p-value Implikasjon
Verdivektet portefølje

Mennesker10%
CAPM 2,845 1 0,092 H0 10,730 12 0,552 H0 32,546 2 8,49E-08 H1 -11,637 0 <0,01 H1

FF3 6,167 3 0,104 H0 13,349 12 0,344 H0 68,876 2 1,11E-15 H1 -11,637 0 <0,01 H1

FFC 8,490 4 0,075 H0 10,640 12 0,560 H0 61,264 2 4,97E-14 H1 -11,637 0 <0,01 H1

FF5 3,914 5 0,562 H0 13,896 12 0,307 H0 81,650 2 <2,2E-16 H1 -11,637 0 <0,01 H1

Jorden10%
CAPM 4,678 1 0,031 H1 7,427 12 0,828 H0 88,536 2 <2,2E-16 H1 -11,930 0 <0,01 H1

FF3 6,074 3 0,108 H0 21,124 12 0,049 H1 134,890 2 <2,2E-16 H1 -11,930 0 <0,01 H1

FFC 8,286 4 0,082 H0 18,617 12 0,098 H0 126,170 2 <2,2E-16 H1 -11,930 0 <0,01 H1

FF5 7,183 5 0,207 H0 21,757 12 0,040 H1 133,850 2 <2,2E-16 H1 -11,930 0 <0,01 H1

Velferd10%
CAPM 0,220 1 0,639 H0 9,183 12 0,687 H0 363,210 2 <2,2E-16 H1 -11,468 0 <0,01 H1

FF3 0,764 3 0,858 H0 26,276 12 0,010 H1 889,520 2 <2,2E-16 H1 -11,468 0 <0,01 H1

FFC 2,251 4 0,690 H0 17,812 12 0,122 H0 792,190 2 <2,2E-16 H1 -11,468 0 <0,01 H1

FF5 6,761 5 0,239 H0 25,426 12 0,013 H1 1 066,400 2 <2,2E-16 H1 -11,468 0 <0,01 H1

S&P 500
CAPM 18,604 1 1,61E-05 H1 10,304 12 0,589 H0 47,930 2 3,91E-11 H1 -11,474 0 <0,01 H1

FF3 19,150 3 2,55E-04 H1 19,898 12 0,069 H0 441,540 2 <2,2E-16 H1 -11,474 0 <0,01 H1

FFC 20,278 4 4,40E-04 H1 20,203 12 0,063 H0 468,590 2 <2,2E-16 H1 -11,474 0 <0,01 H1

FF5 15,817 5 0,007 H1 19,928 12 0,068 H0 412,830 2 <2,2E-16 H1 -11,474 0 <0,01 H1

Likevektet portefølje
Mennesker10%

FFC 7,237 d 0,124 H0 26,615 12 0,009 H1 212,600 2 <2,2E-16 H1 -10,887 0 <0,01 H1

Jorden10%
FFC 6,273 4 0,180 H0 34,985 12 4,71E-04 H1 189,190 2 <2,2E-16 H1 -10,398 0 <0,01 H1

Velferd10%
FFC 6,021 4 0,198 H0 18,224 12 0,109 H0 239,550 2 <2,2E-16 H1 -11,105 0 <0,01 H1

Breusch-Pagan Test Breusch-Godfrey Test Jarque-Bera Test Dickey-Fuller Test
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BP df p-value Implikasjon LM-test df p-value Implikasjon X-squared df p-value Implikasjon Dickey-Fuller Lag-order p-value Implikasjon
Robusthet i Alfa

Mennesker10%
Delperiode 1 6,760 4 0,149 H0 11,500 12 0,487 H0 9,102 2 0,011 H1 -6,029 0 <0,01 H1

Delperiode 2 1,298 4 0,862 H0 10,133 12 0,604 H0 0,793 2 0,673 H0 -8,142 0 <0,01 H1

Delperiode 3 10,989 4 0,027 H1 12,472 12 0,409 H0 0,056 2 0,972 H0 -7,758 0 <0,01 H1

Jorden10%
Delperiode 1 3,819 4 0,431 H0 18,553 12 0,100 H0 10,501 2 0,005 H1 -6,168 0 <0,01 H1

Delperiode 2 2,976 4 0,562 H0 17,678 12 0,126 H0 1,397 2 0,497 H0 -8,265 0 <0,01 H1

Delperiode 3 0,855 4 0,931 H0 12,825 12 0,382 H0 0,617 2 0,734 H0 -7,897 0 <0,01 H1

Velferd10%
Delperiode 1 2,180 4 0,703 H0 12,974 12 0,371 H0 103,970 2 <2,2E-16 H1 -5,827 0 <0,01 H1

Delperiode 2 3,456 4 0,485 H0 6,205 12 0,905 H0 0,596 2 0,743 H0 -8,213 0 <0,01 H1

Delperiode 3 4,532 4 0,339 H0 17,103 12 0,146 H0 0,613 2 0,736 H0 -8,638 0 <0,01 H1

S&P 500
Delperiode 1 11,522 4 0,021 H1 12,342 12 0,419 H0 64,679 2 8,99E-15 H1 -5,681 0 <0,01 H1

Delperiode 2 7,864 4 0,097 H0 4,835 12 0,963 H0 1,002 2 0,606 H0 -8,693 0 <0,01 H1

Delperiode 3 1,492 4 0,828 H0 5,031 12 0,957 H0 1,153 2 0,562 H0 -8,920 0 <0,01 H1

Resesjon
Mennesker10% 6,899 4 0,141 H0 1,007 1 0,316 H0 0,498 2 0,779 H0 -3,119 0 0,146 H0

Jorden10% 8,291 4 0,081 H0 0,793 1 0,373 H0 0,298 2 0,862 H0 -3,061 0 0,1683 H0

Velferd10% 7,683 4 0,104 H0 0,007 1 0,932 H0 0,808 2 0,668 H0 -2,836 0 0,2541 H0

S&P 500 6,032 4 0,197 H0 0,004 1 0,949 H0 0,040 2 0,980 H0 -2,867 0 0,2419 H0

Bull market
Mennesker10% 5,642 4 0,228 H0 17,859 12 0,120 H0 1,912 2 0,385 H0 -10,670 0 <0,01 H1

Jorden10% 2,279 4 0,685 H0 21,019 12 0,050 H0 2,138 2 0,343 H0 -9,923 0 <0,01 H1

Velferd10% 1,522 4 0,823 H0 11,278 12 0,505 H0 2,640 2 0,267 H0 -9,352 0 <0,01 H1

S&P 500 22,005 4 2,00E-04 H1 16,623 12 0,164 H0 0,395 2 0,821 H0 -10,211 0 <0,01 H1

Bear market
Mennesker10% 3,946 4 0,413 H0 7,665 12 0,811 H0 0,934 2 0,627 H0 -6,569 0 <0,01 H1

Jorden10% 4,193 4 0,381 H0 20,804 12 0,053 H0 2,403 2 0,301 H0 -6,023 0 <0,01 H1

Velferd10% 1,666 4 0,797 H0 12,377 12 0,416 H0 2,262 2 0,323 H0 -5,583 0 <0,01 H1

S&P 500 22,426 4 1,65E-04 H1 17,093 12 0,146 H0 33,407 2 5,57E-08 H1 -5,366 0 <0,01 H1

Breusch-Pagan Test Breusch-Godfrey Test Jarque-Bera Test Dickey-Fuller Test
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BP df p-value Implikasjon LM-test df p-value Implikasjon X-squared df p-value Implikasjon Dickey-Fuller Lag-order p-value Implikasjon
Alternativ Cut-Off

Topp 5% 
Mennesker5% 21,604 4 2,40E-04 H1 19,293 12 0,082 H0 83,386 2 0,1979 H0 -12,119 0 <0,01 H1

Jorden5% 19,699 4 0,006 H1 11,442 12 0,492 H0 7,754 2 0,02071 H1 -11,751 0 <0,01 H1

Velferd5% 3,241 4 0,518 H0 15,857 12 0,198 H0 80,619 2 <2,2E-16 H1 -12,183 0 <0,01 H1

Topp 20%
Mennesker5% 11,587 4 0,0207 H1 17,142 12 0,103 H0 130,630 2 <2,2E-16 H1 -11,946 0 <0,01 H1

Jorden5% 6,396 4 0,1714 H0 24,225 12 0,019 H1 186,650 2 <2,2E-16 H1 -11,944 0 <0,01 H1

Velferd5% 7,795 4 0,1034 H0 26,550 12 0,009 H1 354,540 2 <2,2E-16 H1 -11,814 0 <0,01 H1

Best-In-Class
Mennesker 11,977 4 0,018 H1 12,109 12 0,437 H0 134,910 2 <2,2E-16 H1 -11,798 0 <0,01 H1

Jorden 7,121 4 0,130 H0 15,233 12 0,229 H0 192,330 2 <2,2E-16 H1 -11,974 0 <0,01 H1

Velferd 5,111 4 0,276 H0 23,036 12 0,027 H1 485,570 2 <2,2E-16 H1 -11,816 0 <0,01 H1

Breusch-Pagan Test Breusch-Godfrey Test Jarque-Bera Test Dickey-Fuller Test
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14.2.4 GRAFISK KONTROLL AV NORMALITET I FEILLEDDET  

Det er kun vedlagt plot for impact-porteføljene hvor topp 10% av selskapene inngår, men de samme grafiske 

kontrollene er gjort for de resterende regresjons modellene. 

 
CAPM  
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Fama og French Trefaktormodell  
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Carhart Firefaktormodell  
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Fama og French Femfaktormodell  
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14.3 MÅLTALL PÅ IMPACT 

 

 

  

Nr. Emne Indikator Nr. Emne Indikator

1 Community Community Lending and Investments 37 Product Responsibility Product Access Low Price

2 Community Diseases of the Developing World 38 Product Responsibility Obesity Risk

3 Community Product Sales at Discount to Emerging Markets 39 Product Responsibility Healthy Food or Products

4 Community Policy Community Involvement 40 Product Responsibility Policy Fair Trade

5 Emissions Biodiversity Impact Reduction 41 Resource Use Policy Water Efficiency

6 Emissions Environmental Investments Initiatives 42 Resource Use Targets Water Efficiency

7 Emissions Environmental Partnerships 43 Resource Use Water Use To Revenues USD

8 Emissions Environmental expenditures investment score 44 Resource Use Water Recycled Score

9 Emissions Targets Emissions 45 Resource Use Policy Energy Efficiency

10 Emissions Policy Emissions 46 Resource Use Renewable Energy Supply

11 Emissions Total CO2 Equivalent Emissions To Revenues USD 47 Resource Use Renewable Energy Use Ratio

12 Emissions Environmental Innovation Score 48 Resource Use Land Environmental Impact Reduction

13 Emissions Total Waste To Revenues USD 49 Resource Use Policy Sustainable Packaging

14 Emissions Waste Reduction Initiatives 50 Resource Use Policy Environmental Supply Chain

15 Emissions e-Waste Reduction 51 Resource Use Resource Reduction Targets

16 Emissions Climate Change Commercial Risks Opportunities 52 Resource Use Environmental Supply Chain Management

17 Human Rights Policy Human Rights 53 Resource Use Env Supply Chain Partnership Termination

18 Human Rights Policy Child Labor 54 Resource Use Green Buildings

19 Human Rights Policy Forced Labor 55 Resource Use Toxic Chemicals Reduction

20 Human Rights Fundamental Human Rights ILO UN 56 Workforce Health & Safety Policy

21 Human Rights Human Rights Contractor 57 Workforce Policy Employee Health & Safety

22 Human Rights Ethical Trading Initiative ETI 58 Workforce Policy Supply Chain Health & Safety

23 Innovation Organic Products Initiatives 59 Workforce Supply Chain Health & Safety Improvements

24 Innovation Water Technologies 60 Workforce Health & Safety Training

25 Innovation Fleet CO2 Emissions 61 Workforce Supply Chain Health & Safety Training

26 Innovation Equator Principles or Env Project Financing 62 Workforce HIV-AIDS Program

27 Innovation Renewable/Clean Energy Products 63 Workforce Training and Development Policy

28 Innovation Env R&D Expenditures To Revenues USD 64 Workforce Employees With Disabilities

29 Innovation Real Estate Sustainability Certifications 65 Workforce Policy Career Development

30 Innovation Sustainable Building Products 66 Workforce Policy Diversity and Opportunity

31 Innovation Environmental products 67 Workforce Targets Diversity and Opportunity

32 Innovation Eco-Design Products 68 Workforce New Women Employees

33 Innovation Product Impact Minimization 69 Workforce Workforce Score

34 Innovation Product Environmental Responsible Use 70 Workforce HRC Corporate Equality Index Score

35 Management Policy Board Diversity

36 Management Board Gender Diversity
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14.4 OVERSIKT SDG MÅL  

 

SDG Mål Beskrivelse 

SDG 1 Utrydde fattigdom 
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 

SDG 2 Utrydde sult 
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk 

SDG 3 God helse 
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

SDG 4 God utdanning 
"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle" 

SDG 5 Likestilling mellom kjønnene 
Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling 

SDG 6 Rent vann og gode sanitærforhold 
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 

SDG 7 Ren energi for alle 
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle 

SDG 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for 

alle 

SDG 9 Innovasjon og infrastruktur 
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon 

SDG 10 Mindre ulikhet 
Redusere ulikhet i og mellom land 

SDG 11 Bærekraftige byer og samfunn 
Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 

SDG 12 Ansvarlig forbruk og produksjon 
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre 

SDG 13 Stoppe klimaendringene 
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem 

SDG 14 Liv under vann 
Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling 

SDG 15 Liv på land 
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, 

bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold 

SDG 16 Fred og rettferdighet 
Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til 

rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer 

SDG 17 Samarbeid for å nå målene 
Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling 

 
Kilde: Beskrivelser er hentet fra FN-Sambandet (2020): https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal  
 



 

 

 

145 

14.5 SCREENINGMODELL 

Tabellen demonstrerer hvordan de 70 utvalgte indikatorene i bilag 2 er fordelt på de 17 SDG målene, og hvordan 

selskapene har fått beregnet en total score per SDG mål ut ifra en impact-multippel og en bærekraftscore. 

Bærekraftscorene til selskapene multipliseres med impact multiplene, før de summeres per SDG mål per selskap 

og divideres med maks score per SDG mål.  

 

Impact 
multippel Sustainable Development Goals Maks 

Score Selskap 

  SDG1: End poverty in all its forms everywhere     
1 Product Access Low Price 4 2 
2 Community Lending and Investments 8 0 
1 Policy Human Rights 4 2 
  Total score 16 0,25 
        

  SDG 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture 

1 Organic Products Initiatives 4 3 
2 Obesity Risk 2 0 
2 Biodiversity Impact Reduction 8 2 
  Total score 14 0,50 
        
  SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages     
1 Health & Safety Policy 4 3 
1 Policy Employee Health & Safety 1 1 
1 Policy Supply Chain Health & Safety 1 1 
2 Supply Chain Health & Safety Improvements 8 0 
1 Health & Safety Training 1 1 
1 Supply Chain Health & Safety Training 1 0 
2 HIV-AIDS Program 8 2 
2 Diseases of the Developing World 8 3 
2 Healthy Food or Products 8 3 
  Total score 40 0,55 
        

  SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all 

1 Training and Development Policy 4 4 
2 Employees With Disabilities 8 0 
1 Policy Career Development 1 1 
  Total score 13 0,38 
        
  SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls     
1 Policy Diversity and Opportunity 4 3 
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1 Targets Diversity and Opportunity 4 4 
2 New Women Employees 8 3 
1 Policy Board Diversity 1 1 
2 Board Gender Diversity, Score 8 3 
  Total score 25 0,8 

   
     

  SDG 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all   
2 Environmental Investments Initiatives 2 0 
1 Environmental Partnerships 4 4 
1 Policy Water Efficiency 4 2 
1 Targets Water Efficiency 4 2 
1 Water Use To Revenues USD 4 0 
2 Water Recycled 8 0 
2 Water Technologies 8 2 
2 EnvExpInvScore 8 2 
  Total score 42 0,38 
        
  SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all   
1 Targets Emissions 4 4 
1 Policy Emissions 4 4 
1 Total CO2 Equivalent Emissions To Revenues USD 4 0 
1 Policy Energy Efficiency 4 3 
2 Renewable Energy Use Ratio 8 0 
2 Renewable Energy Supply 8 0 
1 Fleet CO2 Emissions 4 0 
1 Equator Principles or Env Project Financing 4 2 
2 Renewable/Clean Energy Products 8 2 
  Total score 48 0,35 
        

  SDG 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
employment and decent work for all 

1 Policy Employee Health & Safety 1 1 
1 Policy Supply Chain Health & Safety 1 1 
2 Supply Chain Health & Safety Improvements 8 0 
1 Policy Child Labor 4 4 
1 Policy Forced Labor 4 4 
1 Policy Human Rights 4 2 
1 Workforce Score 4 4 
  Total score 26 0,62 
        

  SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 
innovation 

2 Env R&D Expenditures To Revenues USD 8 0 
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2 Renewable/Clean Energy Products 8 2 
2 Water Technologies 8 2 
1 Real Estate Sustainability Certifications 4 0 
2 Community Lending and Investments 8 0 
2 Environmental Innovation Score 8 2 
  Total score 44 0,27 
        
  SDG 10: Reduce inequality within and among countries     
1 Policy Diversity and Opportunity 4 3 
1 Targets Diversity and Opportunity 4 4 
2 HRC Corporate Equality Index Score 8 2 
2 Product Access Low Price 8 2 
2 Product Sales at Discount to Emerging Markets 8 2 
  Total score 32 0,59 
        
  SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable   
2 Land Environmental Impact Reduction 8 3 
2 Sustainable Building Products 8 3 
1 Real Estate Sustainability Certifications 4 0 
2 Policy Community Involvement 8 3 
2 Community Lending and Investments 8 0 
  Total score 36 0,50 
        
  SDG 12: Ensure sustainable consumption and production patterns     
1 Total Waste To Revenues USD 4 0 
2 Waste Reduction Initiatives 2 1 
2 e-Waste Reduction 8 4 
1 Policy Sustainable Packaging 4 3 
1 Policy Environmental Supply Chain 4 4 
1 Resource Reduction Targets 4 2 
1 Environmental Supply Chain Management 4 4 
1 Env Supply Chain Partnership Termination 4 4 
2 Environmental products 8 2 
2 Eco-Design Products 2 0 
2 Product Impact Minimization 8 1 
2 Product Environmental Responsible Use 2 0 
  Total score 54 0,61 
        
  SDG 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts     
1 Targets Emissions 4 4 
1 Policy Emissions 4 4 
1 Total CO2 Equivalent Emissions To Revenues USD 4 0 
2 Environmental Investments Initiatives 2 0 
1 Environmental Partnerships 4 4 
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1 Green Buildings 4 4 
1 Fleet CO2 Emissions 4 0 
1 Equator Principles or Env Project Financing 4 2 
1 Climate Change Commercial Risks Opportunities 4 1 
2 EnvExpInvScore 8 2 
  Total score 42 0,55 
        
  SDG 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 

development 
2 Biodiversity Impact Reduction 8 2 
2 Toxic Chemicals Reduction 8 3 
2 Environmental Investments Initiatives 2 0 
1 Environmental Partnerships 4 4 
2 EnvExpInvScore 8 2 
  Total score 30 0,60 
       

  
SDG 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity 
loss 

2 Biodiversity Impact Reduction 8 2 
2 Environmental Investments Initiatives 2 0 
1 Environmental Partnerships 4 4 
2 Toxic Chemicals Reduction 8 3 
2 EnvExpInvScore 8 2 
  Total score 30 0,60 
       

  SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels 

1 Policy Child Labor 4 4 
1 Policy Forced Labor 4 4 
1 Policy Human Rights 4 2 
1 Fundamental Human Rights ILO UN 4 2 
2 Human Rights Contractor 8 4 
  Total score 24 0,83 
       

  SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for 
sustainable development 

1 Ethical Trading Initiative ETI 4 3 
1 Policy Fair Trade 4 2 
  Total score 8 0,63 
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14.6 VEKTING AV SDG MÅL  

Tabellen viser hvordan SDG målene under impact-fokusområdet mennesker er vektlagt i forhold til hverandre for 

å finne en total impact score per selskap per år. Selskapene screenes så ut ifra den totale impact score, for å 

sammensette porteføljen med selskaper som scorer høyest under mennesker.  

Sustainable Development Goals Weight Selskap 1 Selskap 
2 

SDG1: End poverty in all its forms everywhere       

Total score   0,25 0,38 

Weighted total score 0,1500 0,04 0,06 

       
SDG 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture       

Total score   0,50 0,64 

Weighted total score 0,1500 0,08 0,10 

       

SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages       

Total score   0,55 0,53 

Weighted total score 0,5000 0,28 0,26 

       
SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning opportunities for all       

Total score   0,38 0,38 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       

SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls       

Total score   0,80 0,56 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       
SDG 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation 
for all       

Total score   0,38 0,55 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       
SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for 
all       

Total score   0,35 0,44 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       

SDG 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for 
all 

Total score   0,62 0,65 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       
SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 
industrialization and foster innovation       

Total score   0,27 0,32 

Weighted total score 0,014 0,00 0,00 
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SDG 10: Reduce inequality within and among countries       

Total score   0,59 0,59 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       
SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 
sustainable       

Total score   0,50 0,39 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       

SDG 12: Ensure sustainable consumption and production patterns       

Total score   0,61 0,56 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       

SDG 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts       

Total score   0,55 0,62 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       
SDG 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 
for sustainable development       

Total score   0,60 0,77 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       

SDG 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat 
desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss 

Total score   0,60 0,77 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       

SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build 
effective, accountable and inclusive institutions at all levels 

Total score   0,83 1,00 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

       
SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global 
partnership for sustainable development       

Total score   0,63 0,75 

Weighted total score 0,014 0,01 0,01 

      

      

Selskap   Selskap 1 Selskap 
2 

Sum Weighted Total Score   0,50 0,53 
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14.7 FORDELING IMPACT SCORE 
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14.8 ÅRLIG PORTEFØLJEAVKAST 

 

 

 

Tabellen viser årlig geometrisk gjennomsnittlig avkastning for analyseperioden for porteføljene 
Mennesker, Jorden og Velferd, samt S&P 500. Porteføljene består av topp 10% av selskapene 
med høyest score innenfor impact-fokusområdet mennesker, jorden og velferd. 

 

ÅR Benchmark
Avkast Meravkast Avkast Meravkast Avkast Meravkast S&P 500

2008 -23,0 % 9,2 % -21,9 % 10,3 % -26,6 % 5,6 % -32,2 %
2009 32,0 % 6,4 % 38,1 % 12,6 % 45,1 % 19,6 % 25,6 %
2010 14,1 % 0,9 % 11,9 % -1,3 % 18,1 % 4,9 % 13,2 %
2011 8,8 % 5,0 % 3,2 % -0,5 % 4,3 % 0,5 % 3,7 %
2012 16,6 % 2,0 % 16,8 % 2,3 % 17,0 % 2,4 % 14,6 %
2013 27,5 % -1,0 % 31,0 % 2,5 % 30,8 % 2,3 % 28,5 %
2014 15,4 % 2,7 % 14,3 % 1,6 % 13,7 % 1,1 % 12,7 %
2015 4,2 % 3,5 % 3,6 % 2,9 % -1,4 % -2,1 % 0,7 %
2016 13,5 % 4,0 % 17,4 % 7,9 % 18,1 % 8,6 % 9,5 %
2017 20,8 % 1,3 % 21,4 % 2,0 % 15,0 % -4,5 % 19,4 %
2018 -2,3 % 3,2 % -3,7 % 1,8 % -10,7 % -5,2 % -5,5 %
2019 34,9 % 5,2 % 34,1 % 4,4 % 31,0 % 1,3 % 29,7 %

År med meravkast
Gjennomsnitt 12,4 % 3,9 % 12,6 % 4,1 % 11,2 % 2,7 % 8,5 %

Mennesker Jorden Velferd

11/12 10/12 9/12
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14.9 ÅRLIG SEKTORAVKAST 

 
 

 
 
Tabellen anger årlig geometrisk gjennomsnittlig avkastning for sektorene. Det er tatt utgangspunkt i sektorindeksene til S&P 500 til beregning av sektoravkastene.  
 

År Avkast Meravkast Avkast Meravkast Avkast Meravkast Avkast Meravkast Avkast Meravkast Avkast Meravkast Avkast Meravkast Avkast Meravkast Avkast Meravkast Avkast Meravkast S&P 500

2008 -26,1 % 6,1 % -27,9 % 4,3 % -13,9 % 18,3 % -22,6 % 9,6 % -44,8 % -12,6 % -21,2 % 11,0 % -36,2 % -4,0 % -38,9 % -6,7 % 9,7 % 41,9 % -25,6 % 6,6 % -32,2 %

2009 4,7 % -20,8 % 42,4 % 16,8 % 11,4 % -14,2 % 15,9 % -9,6 % 38,2 % 12,6 % 17,7 % -7,8 % 20,2 % -5,3 % 63,6 % 38,0 % -18,1 % -43,7 % 7,3 % -18,2 % 25,6 %

2010 10,9 % -2,3 % 27,8 % 14,6 % 11,0 % -2,1 % 19,5 % 6,3 % 13,6 % 0,4 % 1,2 % -12,0 % 26,1 % 12,9 % 9,9 % -3,2 % -12,7 % -25,9 % 0,6 % -12,6 % 13,2 %

2011 1,9 % -1,8 % 8,7 % 4,9 % 12,0 % 8,3 % 9,6 % 5,9 % -12,4 % -16,2 % 12,8 % 9,1 % 1,2 % -2,6 % 5,8 % 2,0 % -2,4 % -6,1 % 16,5 % 12,8 % 3,7 %

2012 14,0 % -0,5 % 23,8 % 9,2 % 8,0 % -6,6 % 5,1 % -9,5 % 29,4 % 14,8 % 16,4 % 1,8 % 14,7 % 0,1 % 15,1 % 0,5 % 45,3 % 30,7 % -2,1 % -16,7 % 14,6 %

2013 7,6 % -20,9 % 42,1 % 13,7 % 23,6 % -4,9 % 22,9 % -5,6 % 34,4 % 6,0 % 39,8 % 11,3 % 38,7 % 10,2 % 26,6 % -1,9 % 17,7 % -10,8 % 9,9 % -18,6 % 28,5 %

2014 -0,9 % -13,6 % 10,0 % -2,7 % 14,3 % 1,6 % -8,7 % -21,4 % 14,3 % 1,6 % 25,2 % 12,5 % 9,1 % -3,6 % 20,2 % 7,5 % 6,0 % -6,7 % 25,2 % 12,6 % 12,7 %

2015 -0,3 % -1,0 % 10,1 % 9,4 % 4,7 % 4,0 % -21,0 % -21,6 % -1,9 % -2,6 % 7,0 % 6,3 % -3,2 % -3,9 % 6,6 % 5,9 % 44,4 % 43,8 % -7,8 % -8,5 % 0,7 %

2016 19,6 % 10,1 % 4,9 % -4,6 % 2,9 % -6,6 % 25,7 % 16,2 % 20,5 % 11,0 % -3,7 % -13,2 % 16,5 % 7,0 % 12,8 % 3,3 % 50,0 % 40,5 % 14,0 % 4,5 % 9,5 %

2017 -3,9 % -23,4 % 22,6 % 3,2 % 11,8 % -7,6 % -2,2 % -21,6 % 22,1 % 2,7 % 21,2 % 1,8 % 20,0 % 0,6 % 38,2 % 18,7 % 3,9 % -15,5 % 8,7 % -10,7 % 19,4 %

2018 -15,2 % -9,7 % 0,9 % 6,4 % -12,0 % -6,5 % -19,5 % -14,0 % -14,3 % -8,8 % 5,3 % 10,8 % -14,0 % -8,5 % 0,0 % 5,5 % -21,4 % -15,9 % 0,4 % 5,9 % -5,5 %

2019 33,0 % 3,3 % 28,6 % -1,1 % 25,4 % -4,2 % 11,9 % -17,8 % 32,3 % 2,6 % 20,2 % -9,4 % 30,5 % 0,9 % 52,6 % 22,9 % 59,6 % 30,0 % 23,7 % -6,0 % 29,7 %

År med meravkast

Gjennomsnitt 2,7 % -5,9 % 14,5 % 5,9 % 7,6 % -0,9 % 1,6 % -6,9 % 7,8 % -0,7 % 10,8 % 2,2 % 8,2 % -0,3 % 14,7 % 6,1 % 12,0 % 3,5 % 5,0 % -3,6 % 8,5 %

8/12

Telekom. Sykliske Forbruksvarer Ikke-Sykliske Forbruksvarer Energi Finans Helsetjeneste

3/12 9/12 4/12 4/12 8/12 6/12 9/12 5/12 5/12

Industrivarer & –tjenester IT Materialer Kraftforsyning
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14.10  SEKTORFORDELING  

 

Oversikt over antall selskaper per sektor per år:  

 
Tabellen viser antall av selskaper per sektor per år for de tre porteføljene Mennesker, Jorden og Velferd hvor topp 10% av selskapene 
med høyest score inngår i porteføljene.  
 
  

Panel A
Mennesker 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Materialer 6 3 4 4 5 7 6 6 7 10 8 7

Sykliske Forbruksvarer 8 9 11 12 11 12 12 14 13 9 11 12

Ikke-Sykliske Forbruksvarer 9 11 13 13 13 14 16 16 14 15 18 17

Energi 9 9 8 6 4 4 5 5 6 7 7 8

Finans 14 13 10 10 11 11 11 8 6 4 5 7

Helsetjeneste 8 12 12 10 10 9 8 9 9 10 11 8

Industrivarer & –tjenester 6 4 4 5 5 5 5 5 6 5 3 4

IT 11 11 9 12 12 10 9 9 10 12 10 10

Telekom. 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0

Kraftforsyning 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1

Antall selskaper 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Panel B
Jorden 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Materialer 3 4 6 8 5 4 4 5 6 7 8 8

Sykliske Forbruksvarer 6 8 6 5 6 5 7 8 6 5 4 5

Ikke-Sykliske Forbruksvarer 8 5 5 5 3 4 5 4 2 6 4 5

Energi 7 6 4 4 6 6 6 7 6 3 3 6

Finans 12 13 16 18 20 21 20 20 24 27 24 28

Helsetjeneste 11 10 9 8 7 5 6 5 5 5 9 8

Industrivarer & –tjenester 8 8 7 5 7 10 9 9 9 6 5 3

IT 14 15 15 13 13 12 11 12 12 12 13 8

Telekom. 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Kraftforsyning 4 5 5 8 6 7 6 4 4 3 4 3

Antall Selskaper 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Panel C
Velferd 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Materialer 7 6 8 7 6 8 8 6 7 6 6 8

Sykliske Forbruksvarer 10 7 9 6 8 10 13 9 11 5 9 7

Ikke-Sykliske Forbruksvarer 6 7 7 7 5 5 7 5 5 9 7 6

Energi 5 5 4 4 8 9 6 7 6 6 6 7

Finans 17 16 16 19 21 19 18 23 30 31 26 29

Helsetjeneste 6 8 4 3 2 2 2 2 1 2 2 3

Industrivarer & –tjenester 9 11 14 13 10 10 11 14 9 9 10 9

IT 12 12 10 10 10 8 7 7 5 5 7 3

Telekom. 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

Kraftforsyning 2 2 2 4 3 2 2 1 0 0 0 1

Antall Selskaper 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74



 

 

 

158 

Figurer over porteføljenes markedsvektet sektoreksponering:  
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14.11  AKSJESAMMENSETNING 

 

 

 

 

 

 

  

Antall aksjer som er inkludert i alle tre impact porteføljene
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gns.

Hovedporteføljene 27 27 23 20 24 18 15 24 15 17 9 12 19,25    
i % 36% 36% 31% 27% 32% 24% 20% 32% 20% 23% 12% 16% 26%

Best-in-class porteføljene 37         28         35         30         23         23         20         24         19         24         21         21         25,42    
i % 51% 39% 49% 42% 32% 32% 28% 33% 26% 33% 29% 29% 35%

Antall aksjer som går igjen i hovedporteføljen og Best-in-class, per impact portefølje
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gns.

Mennesker 65         62         60         62         58         61         61         59         60         54         53         57         59         
i % 90% 86% 83% 86% 81% 85% 85% 82% 83% 75% 74% 79% 82%

Jorden 62         65         62         58         61         59         63         62         58         55         55         55         60         
i % 86% 90% 86% 81% 85% 82% 88% 86% 81% 76% 76% 76% 83%

Velferd 65         64         60         57         60         60         60         56         54         50         55         52         58         
i % 90% 89% 83% 79% 83% 83% 83% 78% 75% 69% 76% 72% 80%
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14.12  BEST-IN-CLASS SEKTOREKSPONERING 
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